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Ioderdaad : u hebt hel goed

Sinclair gids heeft
idergaan. We
euwe lay out

op de eersle piaats hel
* lijk en de leesbaarheid

Daarnaast he b ben we
indere rukkeii

Sinclair gids gevonden, die

volgens een slrak schema de
gids gaal prodiiceren. We hop'

oponlhoud voorgoed verdweni
Verder zal onze uilgever.
geregeld zijn medewcrkin:

gaf aan de gids, zijn pen
overdragen aan Robert -Jan
Donkers. Door de loegeuoinen
drukte op de uitgevenj is hi

j

iger in slaat nog voor
de gids le wetken. Zijn
aandachl zal voorlaan gelieel

worden opgeslokl door b<

enST-gebeuren.

Voor de abonnees belooft de 2de
jaaigang prima te worden : ze

worden in april verrasl met een
extra dik nummer dat zij

GRATIS krijgen toegezonden.
Dit lijkl ons voor de vele

twijfelaars een goede reden om

de programmecrwcdstriiden, en

ook de enquete za! dan
uiii_>.,-l'ii id worden besproken.

Wij hopen dal u levreden bent
met de diverse wij/.igingen in

de Sinclair gids, en zien u dan
ook allemaal graag terug in de
tweede jaargang.

PC

INHOUD

i niet op tijd

Enquete een

TEST: ZX SPECTRUM +3
TEST: Z88

COMMUNICATIE VIA RS 232
Spectrum praat met PC
Spectrum praat met QL

Specbrot in PASCAL
Random Access Files op OPUS

ZX81:CORAL BASIC Interpreter
Snel & Precies delen

QL: Software in 't kort
SuperBASIC ondec de 'loop'
QL praat met Spectrum

128K extra
Spectrum:42 tekens per regei in BASIC.

Sbadescreen
ne-Liner Creator

Cursus Machinetaal (4)

Educatief jes

IN/OUT
BASICODE
Cassette- t.
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Ora
Ilel groclstti computeispektakel

dear. Ook Jit jaar belooft het

geheel weer groolser en massa-
lei te worden dan voorheen,
Zo kort voor Sinterklaas is

het raadzaam om eens extra !e

gaan letten op de vele aan-
biedingen.
ALle bekende Sinclair

Speciaahnken zullen weer
aamvezig zijn.

In alfahetische volgorde:
Coiiipuk-rcolk-clit'f (boekcu &

Dataskip (hardware & software)
i:ira (hardware & software
Komin (hardware & software)
Terminal Software (Sinclair

Gids. boeken & s( flware).

Verder de bladen: Quasar.
Spectrum en Impuls.
Het kan zeer nut tig zijn eros

club- Stands.

Vaak vind je daar aanbiedinecn
van 2c hands apparatuur. En
net als je zelf op zoek bent
naar uilbreidingen voor de
Spectrum. Ol of ZXS1. kau dat

best wel eeus vourdcellje

opleveren.

Ook de diverse handeiaren
hebben tijdens de HCC-dagen
vaak sps-ciale aanhiedingen.
Goed 'shoppen* kan dus
belang.ijk zijn.

In I kort voor de Sinclair

Gebruiker de bclangrijkste

MargriethaU
Compntercollectlef 107-139
Dalaskip -1027.4031

Elra 1038.1042. 1046,20-13

Komin 4042,4046
Sinclair Gids 4058,4062

De clubs en clubbladen staan

veelal in de Julianahal.

Slandnummers voor de diverse

clubs en verenigingen waren
bij het ter perse gaan van dit

nummer nog niel bekend,
k:iadplei-g daarvotlr de speciale

HCC-nieuwsbrief, die iijdens

de beurs te koop zal zijn.

Old Scores :

Het eerste spel
voor de Z88 1

Zeer binnenkort is het eerste

spel voor de portable Zgg er !

een erg geavanceerde parser
(zins-ontleder). Het deel van
het scherm dat gewoonlijk het
uilzicht van een tekst

weergeeft, wordt gebruikt als

overzichtskaart voor het spel.

De intrige speelt zich af rood
de South Bank in Londen. U moet
een waardevol oud document
opsporen, daarbij gehinderd
door itmand die een oude
rekentng te vereffenen heeft.

Het spel wordt geleverd op een
ROM cartridge, die in het derde
slot van de Z88 hoort.
Voi'ilopig krijgl u verdere
informatie van eue S. Ruckinan,
op tel. 01-959-6239 (Gr.-Brit.)

TRAVEL BASE

Minerva Systems, bekend van
relationele databases voor de
BBC- computers, en de eerste die

software uitbracht voor de 32
bits Archimedes (Reduced
Instruction Set Coding), heeft

een zeer volledige database op
de mark! gebracht voor de Z88.

Een file wordt in minder dan 2

minuten geconfigureerd. De
Tiles kunnen d.m.v, een
wachtwoord worden beveiligd.

Opyoekcu van records gaat
ongelooflijk snel. Records
kunnen volgens meerdere
criteria tegelijk worden
gegroepecrd. De mogelijkhei

NEW
Impuls wordt nu met kleur
gediukt en is ook een stukje
dikker geworden. Er staan nu
niet alleen artikelen in voor
en van de HCC-Sinclair GG maar
ook het blad van de Discovery
Users Group is er nu in

opgenomen.

Het is een handzaam blad op A5
formaal gewoiden met veel
mfmmatie voor de Sinclair

gebruiker. Het eerste

I lllkl,.,

adressering middels de data

base. De hoeveelheid informal
hangt af van de hoeveelheid
aanwe/ige RAM.

De database wordt op een 32 1

cartridge eeleverd, vanaf
november 1987.

IMPULS VERNIEUWD

llel tijdscliriit Impuls van de
edijknamige Slichting is

vemieuwd De abonnees zulleri

dit al wel geconstaleerd
hebben.

;. De Sinclair Impuls

Voor inlichtingen:

C Port Ltd. brengl een utility

op de markl. waardoor de ZB8
kan commuuieeren met de PCW's
van Amstrad/Schneider,
U kunt er tekslfiles mee
uilwisselen tussen PipeDream en
CP/M. Bovendien bevai de
utility ook een printer server,
zodal u met de Z8S de printer
van de PCW kunt sturen.

Het geheel beslaat uit een 3"

schijf (Amstrad !), een
handboek en een verbiudings-
kabe!. De prijs is £24.95.

OPROEP 1 OPROEP 1

We kunnen niet geloven dat,

aan de telefonn vertelde, er in

het Zuidt'll van Liinburg geen
Spet -fan

Kunnen Spectrum-clubs uit de
omgeving van Maastricht zich

melden 7 Dan voegen wij hun
adres toe aan de lijst van
verenigingen en clubs, die
geregeld in de gids word!
gepubliceerd.

NEW



ENQUeTE EERSTE REACTIE

Kort voor het sluiten van de

kregen we al een Mink aantal

i niif. 11 Idf formulieren op ons
buro gedeponeerd.
Een aanlal lezers heefl

gelukkig gehruik gemaakt van
tie mogelijklieid din op-, aan-
of bemerkingen le makcn.
Op een aantal willeu we snel

reageren.

BEGINNERS

_ De vraag naar een beginners-
rubriek over hel program me re i:

in BASIC kwam vele malen

redakieuren in de pen
L?i-k h.ni nii'ii en begnnnen met die

rubriek en sneller knn het

vindl U de eersle aflevering.

WOOBDENLIJST

Een lezer verzocht de redaklie

om een verklarende
woordenlijst op Ie nemen. Ook
hieraan zullen we graag
voldoeu. gezien hel likse

aanlal beeiiiiientle prograra-

gids slaal op schijf (OPUS) en
deze Random Access File slaal

boig voor 20UU abonnees per
I70K schijfje. Verder
gebtuiken we ook Abacus
Spreadsheet op de QI.,.

Faklureren doen we niel op een
Sindait j! hebben we een
iii'lijkhiiJfiul pi iii.'i amma voor

de Speclrum beschikbaar.
Verder zijn er een tweetal

bnckhoudpakketten voor de
Spectrum en een voor de QL.
U ziet er zijn toepassingen

genoeg en binnenkorl konien wi
mei ariikelen over hel gebruik

van dil soor! programma's.

MAANDBLAD ?

d lezers zou graag

Een ander verzochl ons in wat
Iki'm ipelijker Nederlands Ie

schrijven led wat we steeds
geprobeerd hebben. maar blijk-

baar zijn we zelf ook weer
verzand in hel gebruikelijke
computer -jargon.

We zullen er voortaau beler op
lellen. Tenslolle schrijven we

Dezelfde lezer vroeg ons ook
wal meer aandacfil It besleden
.Kin allerlei praktische
Uiuprissingcn van de computer.
finders dan lekslverwerking.

Nu daar is in ieder geval wal
aan Ie doen. tenslolle hebben

aanlal zakelijke toepassingen:

Hel abonnec-bestand van de

icn dal we elke n
crscliijiiun. Helaas vt

117.C nilaevei wil daai

lijd v

(nog?)

hel aanlal Sinclair gebruikers

temgloopl zeker als we dal

vereelijken met een aanlal

jaren teiug, dan zult U warn
schijnlijk wel begrijpen

Hetzelfde geldt voor de lezer,

die graag wal meer kleur in de
Sinclair Gids zou zien.

ons moelen opleggen. omdat hel

Nederlands taalgebied een
stukje kleiner is dan het

I'ngeke. doen we ons uilerste

besi om er een leuk leesbaar

blad van Ie makeu.

EXTRA NUHMER

PRIJSVRAAG

Weer een ander vraagl ons

prijsvraag le organiseren,

waarin een bepnald prograr

probleem aan de orde konil

Zoals bijv, in de HCC-Nie
brief. Als er voldoende
belangslelling voor is, wille

we dil zeker overwegen.

Verder veel vragen om
vergelijkende onderzoeken en
daaraan vaslgekoppeld een
waarde-oordeel en aan beveling
over allerlei apparaliiur. mel
de nadrufc op disk-drives.

Ook hel combineren van
apparatuur schreeiiwl om
aandacbt, Cnmbinaties zoals

OPUS met Muis. Disciple mel
Muis, Disciple mel Mnlliface.
Licblpen mel Diskdiive elc.

elc. Ook hieraan zullen we in

een aanlal korte ariikelen
sne! wat extra aandacht
besleden.

DE PLUS 3

De vraag waaroro ei nng geen
be-.piek.ng *an de PLUS 1 •
Bepublueerd. is met dit

nuinnier beantwootd Deze lezet

die ons lertelde dal de
PLUS 3 > -i -• 3 rnaanden in de
handcl was.moelen we loch even
beler ml.chlen.

De tests die U gele(en heell

in sommige i - bladen.

zijn gescht-even zondei dat de
auleuis de beschikking liadden

over een foutloze machine.
In liifleland is het de gewoonle

ie publicereu aan de hand «an
dc specificatU* van de
fabnkant En dal alle*

omwille van de pr.raeur
'

Bovendien was de machine veel

latei levei baai dan men
gepland bad. Hi] is nu nei in

NcdeHaud en dankrJj ELRA
I de test nu

„l.|„ De i

december op de maiLi. all alle

wijzigingen derimlief zijn

dooigevoerd.

Op de icdakiie slingeien ion
2- huilcnlandse tijdschnllen
rnnd en I mag geiusl van tins

aannemen. dat we die allemaal

groudig lezen.

Hopende die lezers die deze
vragen gesleld hebben, alvasl

een anlwoord le hebben
gegeven.

deze enquete zullen

lerugkomeu.
(De redaklie)



ZXSpectrum*3
h
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De Spectrum met ingebouwde diskdrive is er dan toch nog

gekomen. In de lijn van wat een traditie begint te worden,

heet hij : ZX Spectrum +3.

Elra in Rotterdam stelde ons voor deze test een exemplaar

ter beschikking.

Buiten is het goed .

Uiterlijk liiki hij eoed op de
t2. hetzelfde loetsenburd. iets

dooketdci van kteui l>. cassette-

recorder is vervangen dooi een
disk drive, uiteia.ud Hi 711

een banjo van een voedingsMok
bi|. met DIN aansluiling.

TEST

Opsij e

nogt

op

rhterop bevat de kasi

aanslnitioge 1 .inks

:tn goed toegaakelijke, ma.n
ins model niet to goed

werkende resetknop DBsroaSsI

de bekende waarschuwing dal ?c

alleen Sinclair joysticks luslcn.

Achteiop is 00k een en ander
vemieuwd lie cassetteaansluitin-

pen van vroeger zillen sameo
in ten steieo-plug van J.5 mm
(snoertje niet meegelevcrd).
Daamaast lit de aansluiling
voui een TV-kahclljc. dal 00k
het gelmd overdraagt. De ccbte

RGB'Perilel-aanslutting ?a]

vele monitor gehruikers
gelukkig maken. denfcen wij De
aansluilmg voor hel KEYPAD
heet nu "AUX* en be'vat twee
input- en twee ouiput-lijneti.

Er is geen software voorzien
voor cieze aansluiling. Dat wil

zelf voor moet zorgen. De
ii;iiiilnilitie kau als tweede
RS232-poort of als stuur-poort
gebruikl worden, mill it zelf

voor de nodige software zorgt.

De organisatie van de doorvoer-

bus is op een ji;mt;il bel.int>rijk^

punten verschillend van de bus
van de +2. Geen -5V meer, geen

l-iiuUijk een Spectrum met e

Ceiilnuiics aansluiling ! We
had tie 11 i-vi'Ti LA.'Vieesd dat in

navolgiriE van de CPC's van
AiiiAirad.'' - Si-lnifider, de print

gestuurd krijgen. maar deze
vrees bleefc ongeerood. Het
handboek zegt wel, dat de
Siiupi- li 'tt'ii pi iulei zelf in

Staal moet zijn om linefeeds t

genereren. Dat is meestal
instelbaar met een of anderi
min of meer goed verborg
schakelaar. gemerkt met "AUTO
1 iN'h 1-RI-D'.

] DIP

Helen :chis ;

Zoals te verwachlen was. werkt
de +3 disk drive met .1" diskettes,
dezelfde (uiteraard. denken we
bijaa) als de Amslrad CPC's
gebruiken. We vinden dit jammer,
onidat bijna alle home-computers
met 3.5" schijven werken. Zelfs
IBM is op dit formaat overgestapt.
Amstrad blijft koppig aan zijn

eigen slandaaid vaslhouden.
Waarschijnlijk heeft hij nog

sihijljes in ?ijn magazijnen
staan. Tweede nadeel van die 3"

srhtjven is liuii prijs : circa
12 gulden, zowat hel dubbele
van de prijs voor 3.5". Maar
goed, de Spectrum is eindelijk
toch vo!waS5en geworden. Derde
keer. goede keer.



gevonden wordl, eeii BASIC-
programma met de naam "DISK".
Zil er geen schijf in de drive.

Binnen is het anders

Wanneer we hel ding open had den
geschroefd (dal raden wij u aelf

niet zo Ban, in verband met
garantiebepalingen en zo meer),

vielen ons een aanlal verschillen

op mei de f2. De +3 bevat een
heel andeie print dan zijn

voorganger : de disk controller

— en de annsluitpoorl voor de
iweede drive zijn er bij gekomen,
samen me! de parallelle prinler-
poorl. en een aanial chips riin

verdwenen. Beler gezegd : zijn

Vervangen door grolerc chips.

Twee grole 32 K ROM-chips
bevatten hel gehele operating
system : de 16 K ROM van de
"originele" Spectrum. 16 K ROM
van de +2 liel ROM nief liet DOS
(Disk Operaiing System), de

commando's en voor de Cenlro-
nics piinterpoori. Tel daarbij nog
vin UK RAM-chips en dan ?iet

het geheel er een sluk minder
dink bevolkt uit dan voordien.

i:i is ,ian bet operating system
geweikt. dat is op diverse

punten te merken He underhand
-KU-iide bug in verband met de
NMI is verholpen. [mi kan wel
beiekenen dat commerciele iof

iindere, ovengens) software die

de daarroee v.il.i.ndeu systeem-
variabele a Is npslagplaais

gebruikte. tare dinger] /.i| ga,m
doen De on/innige vonrziening

op de +2 die ei vetftnt wool delijk

SAVE/ LOAD- commando's
werken standaard met de drive (It

verwachleri, maar met Amslrad
weet je nooi!...).

Het ontbreken van de ROMCS-
lijn op de doorvoerbus betekeut
dal ROM-paging lot het veileden
behooit. Randapparaten die daar
gebruik van maaklen, werken
niel op de +3 r microdrives.
Interface I, Disciple, Opus
Discovery, Multiface. Sommige
modems gebruiklen naasl hel
paging- mechanisme ook de
externe 9V-lijn. Die werken dus

als hel Spaanse keypad.

relit , kieu

code nil lutings gefrllerd

werden. maar tegelijk ook de
conlrolecudes voor de punier,
zodal je je printer niet meer
willedig kon gehruiken. is nu
getnakkelijk te um/eilen De

cassette overgeschakeld :

"insert tape and press PLAY".
Zeer doordachi, handig werk,

Een schuunhcidsloul je vinden we
dat niet gevraagd wordl 01 1

naam van her prngramma dal je

van cassette wilt lezen.

3 bet n ,ki

Na een vergeefse zoeklocht naar

een aan'uil -knop. atopies we de
siefcker in het stopkontact. Na
een paar seconden iagen we het

vertrouwde beginscherm van de
+ 2. met een paar wijzigingen

De regel "128 Basic" werd door
"+3 Basic' vervangen. Onderaan
op het scherm de staal nu de
ciipirigbl-mededeling met diie

jaarlaMcn. en enkelc seennden
jater de mtdcdeling dal drive

A (de echte drive) en M
(RAMdisk) ter beschikking
.'...... I l.i monitor beeld is

uinoi strak. De aangesloteu TV
gaf een beter beeld dan met de
• 2. maar de pixels hebben nog
steeds de neigiog om uil le

lopen, te veiwateren Cdol
crawl"), 'ij hel minder dan bij

de •.' Wider lijkt het alsol

ik voor een -2 zil. Bij de start

"Load" geselecleerd Indien er

In +3 BASIC kun je

opgeven. Hnvendien is hel ook
mogelijk om "default"- waarden in

te stelten voor SAVE en LOAD
door hel commando LOAD"!:" of
LOAD*A:" of LOAD'B: - op
ziclizell, worden alle daarop-
volgende LOAD- commando's
resp. naar [ape, drive A: of

drive B: gestuurd. Handig bij

hel program meren.
I ic naamgeving van files is

anders dan lol nog loe bij de
Spectrum gebruikelijk, ook voor
Opus Discovery-gebruikers, Een
naam mag 3 tekens lang zijn.

Daarna kan een lype-aaiiduidiiig
volgen van drie letters (BIN,
PRO, TXT,...), Het gehee! kan
worden voorafgegaan door een
gebruikers-nummer. Dil doet
slerk denken aan de manier
«,i,iii)p Amstrad'Sibneidcr werkl.
Diverse wildcaid npties zijn

voonuen, plus bescherming van
files (niel per ongeluk van de

. !•
i le a i. i

Hen inhoudsopgave van de schijf

gev.aagd : CAT of CAT PXP
(Expanded) Dil laalsle neemt
ook de svsiem files en de
heschermde files mee. hel

eerste laat die vooi wal "
ziin Ook de (naar boven
afgeronde] lengie van de files

wordl vermeld. Per file woiden
nopal wal grgevens bijsebouden.
zodat de directory erg bag
uitvalt : maar liclsl 7K van de
toch al niet Overdadige lgOK
per ,-ijde l inch schijven zijn

.liibbel/i|dig, dus ie hebt
cigeolrjk roitt wal kunsi en
vliegwerk WIS K opslagruimte
ter beschikking



CAT werkl ook met de cassette :

CAT t? leest de headers van
alle files op de band en haall

daaruit nuttige informatie, die

op het scherm word! gezet. Dil

om files over le zelten op de
schijf : starladres en lengte
van codeblokken worden vermeil
slartregels van BASIC ook: de

maar belaas uiet hun afmetiugen,

it
We konden liel nauwel

lectunr van het handboeE en

bleek het toch waar te zijn :

de +3 kenl in BASIC geen
ptintfiles. OPEN een file op de
schijf kan niet I Gebruikers van

er dus bepaald niel goed aan om
op de +3 over te schakelen. Dil
vinden wij een van de domsle
dingen die Amslrad ooil met de
Spectrum heeft uilgehaald. Te
meer daar het in machiDctaal
wel kan. het zit in de ROM !

Het DOS is uitgebreid genoeg;
jc kan er allerlei handige en
leuke dingen mee doen (fig. 1

bevat een lijst van de DOS-
routines). Alleen : BASIC
beschikt niet over de nodige
commando's om de DOS-roulines

het is besl een uilgebreide
BASIC geworden. In figuur 2

staat de lijst van de extra
keywords en extra inogelijkheden
van bestaande keywords. Niel

Spectrum en CP/M

Er werd voor de "lancering" van
de +3 heel wat geschreven over
de zg. CP/M-compalibiliteil.
Potenliele kopers hoeven hun
adem niel in te houden lot er

een CP/M-versie voor de +3
koml. Op 3" schijf. dan. In deze
MS-DOS-tijd is CP/M niet alleen
lichljes verouderd, maar ik vraag
me ook af welk softwarehuis
zich er nog aan zal wagen.
Locomotive beloo f I al lang veel.

maar ik heb nog niets gezien.
Er zijn waarschijnlijk nogal wat
moeilijkheden met de 80 tekens
per regel en de 25 regels, die
voor CP/M heel gewoon zijn.

Het DOS is wel file-compatible
met CP/M. Je kunl dus alvasl.

De +3DOS ROUTINES ZIJN:

DOS INITIALISE DOS VERSION
DOS OPEN DOS CLOSE
DOS ABANDON DOS REF HEAD
DOS READ DOS WRITE
DOS BV'I'h: UKAD DOS BYTE WRITE
DOS CATALOG DOS FREE SPACE
DOS
DOS

DELETE DOS RENAME
SET DRIVE

DOS SET USER DOS GET POSITION
DOS SET POSITION DOS GET EOF
DOS GET 1346 DOS SET 1346
DOS FLUSH DOS SET ACCESS
DOS SET ATTRIBUTES DOS OPEN DRIVE
DOS SET MESSAGE DOS REF XDPB
DOS MAP B

DD INTERFACE DD INIT
DD SETUP DD SET RETRY
DD READ SECTOR DD rfRITE SECTOR
DD CHECK SECTOR DD FORMAT
DD READ ID DD TEST UNSUITABLE
DD LOGIN DD SEL FORMAT
DD ASK 1 DD DRIVE STATUS
DD EQUIPMENT DD ENCODE
DD L XDPB DD L DPB
DD L SEEK DD f, READ
DD L WHITE DD I ON MOTORDOLT OFF MOTOR DD b OFF MOTOR

DE (-3DOS ROUTINES
Handig

De commando's voor +3DOS zijn sdnijvt n die het mogelijk
alleen beschikbaar als men in maaki o
machinetaal programmeert. Men HASIC- irogramma wel files op

penen etc, Hel +3DOSkan dan wel Files op Disk disk le

biedt de '<: program insure
herbenoemen etc. ongekende moHelijkheden.

Toch Beter BASIC ?

In BASIC kun je drie channel:
aan streams koppelen : liel

scherm ("S"), de printer ("P")

en hel keyboard ("K"). Dat is

alles. In hel handhoek word!
fijnljes vermeld dal het hele

"of purely academic interest"

is. Daar zijn wij het dus wel

I:.i /ijn ook wel wijzicniLvii in

de goede zm aangebrachl. al is

hel dan op een beetje vreemde
nianii-i Je kunl files op de
schijf een andere naam geven
met hel commando MOVE. Rare 'lies op drive

keuze, vinden wij, maar goed. .BAS hebben
het werkt, copi&ren on c

(cfr CP/M) le geven of te

oiilnemen (M-A* of "- A*).
Loeischer is dan weer de keuze
van het commando COPY om files

gebru
cuds", dat wil zeggen dat
ticpaslde groepen van files met
een commando kuiinen worden
bewerkt. Een voorbeeld : COPY
" :VBAS- TO "b;

-

Quasi allc wij/.igingen aan
files werken met MOVE : de
bescherming van een bepaalde

suffix

a alleen die)

"•"-teken vervangl een aanlal
letters, tcrwijl hel vraagteken
"?" feu letter vervangl :

COPY"A;NAAM?.BAS" TO "B:"



zet alle files waarvan de naam
'NAAM'is gevolgd doot 1

letterleken. met lie) suffix

.BAS, over naar drive B.

Voor machinelaal- programmers
die graag codeblokken van andere
machines willen bekijken. is er

een speciale vorru van hel COPY-
commando : COPY "naam' TO
SPECTRUM FORMAT waarmee
de file van een header wordt
vooraen die de Spectrum als

een machinelaal-header herkenl.

Een heel vreemd gebruik van
COPY vinden we COPY "program"
TO SCREENS : dil vervaugt hel

(onmogelijke) OPEN "Aiprogram":
MOVE "Aerogram" TO "S".

De printer werkt !

Op de +2 kon je wel een "grille"

- printer aansluiten. en er leksl

mee afdrukken. maar dan had je

't wel zo oiigeveer gehad.
Controlecodes waarmee je de
piintei op diverse maniereii kon
laten drukken (in veljes.

scliuinsdiiift. nnderstreept,

dubbele hoogte, klein. enzo
werden niel doorgesiuurd.

sdiuldiging weid in

hel handboek aangevoerd dat de
"nude" Sped rum in listings ook
kleurcodes kon bevatteu (mat ze

m.i. we] mooi ovei zichtelijk

kon makea) en dat die voor
printers wel erg rare gevolgen

kouden hebben. Dal is mij in al

die jaren dal ik listings op de
printer draaidc eigenlijk nooit

zo opgevallen. U wel 7 Maar
goed. die kleurcodes werden er

- uilgefillerd. en verder alles

ivat een code onder 32 had
(spalie). Dus alles wat je de
printer diels mocst mafcen
middels een ESC-groep (CHRS 27

en nog wal) werd er ook netjes

uitgehaald.

Dit is bij de +3 gelukkig
hersleld. Nil kun je de printer

vi'lkdij: aebruikeu. Je slelt

een van de vele mogelijke modes
in met FORMAT LPRINT.
gevolgd door een letter. "U" is

le vergelijken met het vroegete
OPEN#.!,"B" : alle codes worden
zonder meer naar de primer
gesluiird: codes die een keyword

meer vertaald en als een reeks
afzouderlijke letters doorgeseind,
FORMAT LPRINT "E" is dan
het andere : OPEN#3;"T", waarbij
enkel codes wordeu doorgestuurd

OVERZT.CHT NIEUWE COMMANDO'S

Hieronder een overzicht van
wijzigingen van +3 BASIC
Lo.v. Spectrum BASIC:

CAT #n,"A:naajn" [EXP]
CAT ln,"B:naam" [EXP]
CAT #n,"M:naam" [EXP]
CAT #n, "T:naam" [EXP]
COPY EXP [INVERSE]

COPY "A:" TO "B:" of "M:" of "T: "

COPY " aajnl" TO "naam2"
COPY " aam?" TO "naamx"
COPY " .*" TO
COPY " TO SCREENS
COPY " TO LPRINT
COPY " aam.prg TO SPECTRUM FORMAT

FORMAT "A:" of "B:"
FORMAT LINE n n=BAUD-rate)
FORMAT LPRINT R"
FORMAT LPRINT E"
FORMAT LPRINT C"
FORMAT LPRINT U"

die een lellerleken voorsiellen

FORMAT LPRINT "R" stuurl

alles naar de RS232 poor!. Cen-
tronics is sfandaard. Die stel je

in dooi FORMAT LPRINT
"C" (hoeft naluurlijk niet als

e de c

lode hebt gezet J.

I.iefhebbers van screendumps
worden extra venvend : drie
im.>j>i;'lijkiit'deii zijn standaard
aanwezig. COPY geeft een gewone
afd.uk van hel scherm, zoals
hi j de -(2. COPY EXP geeft een
afdruk met grijsthiten die de
kleuren op hel scherm moeien
weergeven, COPY EXP INVERSE
geeft een afdruk in negatief.

bij de originele Spectrum 48 K.
Maar niet alles werkt. in 48 K
mode. Je hebt dan ook alleen

een kale 48 K, waarop je enkel
nog een cassellerecorder kunl
aansluiten. Geen microdrive
(want geen Interface I), geen
Opus diskdrive, Je kunt niel

met hel extra geheugen werkeo
(in BASIC), ook niet als

RAMdisk (de commando's worde
niel heikeudl, de eeluidschip
is (in BASIC) onbereikbaar. de
RS232 interface is Ooslindisch,
nel zoals de MIDI en AUX-
poorten. En het mooisle : de
diskdrive is uiiliieaaiikelijk

geworden in BASIC 1

Moc ,-llledli

Terug na . de oertijd van de

Twee in een kast ?
Spectrum
heslissing

dus. Niel zo gelukkiee
dachl ik : ik werk

graag me de editor van de oude

De Spectrum +3 kan als 128 K loets. maar ik kan die

machine worden gebruikl. niel gebr iken om een pmgiaiiiii

waarbij de programmer de n dat op een of andere
commando s lellet voor letter 1 de diskdrive werkt.
in moel (ikken. of als 48 K Dan moel ik lerug naar de trage

machine (een "oude" Spectrum 128 edito , met het risiko van
dus), waarbij alles werkt zoals lypfouten in de soms wel lange



commando's: COPY 'program
TO SPECTRUM FORMAT,
nou ja ... Maar goed, dal zal

Het toetsenbord

Wij vinden het, net zoals bij

de +2, jammer dal op he!
toetsenbord enkel de
hoofdletlers afgedrukt staan,

kitsch lijkl het oris ook niet.

Op de R-toets staan wel nog '<

en "RUN" (voor de 4SK moJr);
op de J staat ook nog "LOAD".
De lilo.siifie er.ictiler lijkl wel.

dat +3 gebruikers /el! tdch
niels zullen program meren wat
ze de moeite waard vinden om t

bewaren : SAVE is nergens te

vinden. Gebruikers die toch in

48 K mode willen programmerei

efn-toets, worden verondersteld
een goed geheugen le hebben.

I'm,'

gerr

in C en/ of Pascal

gemakkelijk
lkt : de plaats van de [.

.{«)a I je i bet

andboek opzoeken
hoofd leren. Net zoals bij de +2

lijkt lie! alsof Amstrad het zelf

proc limine re i] wil ontiimfditsm.

op zijn minst in 48 K mode. Wat
hij overiEens ook /ell" zegt in

het bandboek : de 4S K mode "is

Lded".

Bij het nalezen van dit verslag

vond ik bei weinig positief

klinken. Van een machine waar
de Speclrum-fans loch best butg

p hadden zitten wachten. had
icht.

s deBegrijp me goed : op i

ZX Spectrum +.1 een goede
machine met veel mogelij khedeu.
met een toch we] goed doordacht

Spectrum -gebruiker kan ik hem
'

aroordeeld
kijk - Ikg

Hij bevat nog de oude Spectrum
48 K, maar uilsluilend omwille
van de reusachtige hoeveelheid

48 K softwate die er momenteel
a! is. lijkt me. De 48K v

a de -f ranlal

riniKi'li
i

ktiedcrt kwijl die de
originele wel had (Interface I.

enz.). Dat vind ik zonde.

Hl*i eedeelte van de machine
waar hel eigenlijk allemaal om
draail, de 12S K met de +2
editor en de nieuwe ROMs, is de
moeite waard. Het groolste
pluspunl t.o.v. de gewone
Spectrum met diskdrive (Opus oT
andere) is : het onlbreken van
allerlei kwetsbare verbindingen
tussen de computer en de
randapparatuur. De onmogelijkheid
om in BASIC rechlslreeks met
files op schijf te werken vind
ik ergerlijk. Onbegrijpelijk
overigens, want bij de CPC's
van A mstrad/ Schneider kan hel

wel, al is het dan (standaard)

alleen maar sefcwentieel.

Voor Specirummers met een 48 K
met microdrive, lijkt de +3
niel zo een aangewezen keuze
als "upgrade", Je moet de
ecu toe is- kev winds a I leren,

tenminste ajs je de drive wilt

*3 BASIC programmeren. Heb je

proeramraa's die OPENeu en
CLOSEn naar handlist, dan kan
je die niet meer gebruiken. Wil
je ecbt een drive, dan valt de
+3 af te wegen tegen een Opus of
een Disciple. Even rondshoppen
en prijzen vergelijken, is de
boodschap. Hel hangt erg veei

af van wal je met de machine
wilt kunnen doen.

Voor beginnende compuleraars
is dil een goede machine,
vooropgesteld dal ze de 48 K
mode Intcn voor wat ze is.

Dan kunnen ze meteen mel een
goede BASIC leren werken. die

onveiwacht veel mogelijkliedeti
biedt ondanks zijn (in vergelijking

tot MSX2 bv.) beperkte woorden-

schat. Dc diskdrive is goed,
betrouwbaar. geruisloos. Jammer
voor de 3 inch schijven, maar
het is nu eenmaal zo. Er is nog
altijd Je mogelijkheid om een
tweede, andere drive aan te
sluitcn. Dat heb ik. bij gebrek
aau passende connectoreu en
interface, niel gedaan, zodal
ik niel zeker ben van het
resullaat van bv. COPY "Amaam"
TO "B:Naam". Maar daar kan een
of andere clevere firma vast

Indien lemand in het Noorden
van Nederiand dan ook nog De
Tekstverwerker op een 3 inch
schijf beschikbaar wil stellen.

word! de +3 meteen een prima
machine voor tekstbeweiking.
Hel loetsenbord is goed. Okee
geen XT/AT, maar gewoon goed.

Cassette-software voor de 48 K
kan vrij gemakkelijk op schijf
worden overgezet : ga naar +< —
BASIC. LOAD-l:'. LOAD" en
SAVE-A:..,' en klaar. Bij
commerciele software kan bet
iels moeilijker worden. wanneer
er mel snelle laders en dat
soort foefjes wordl gewerkt,

mniiicr wel lukken.

Al bij ai ben ik gematigd
enlhousiast over deze nieuwe
telg in de Spedrum-reeks. In

deze lijd van kelderende prijzen

als kleintje wel sterk staan om
le overleven. Ik wens, met de
reserves die ik hoger uilsprak,
de t-3 een lang en gelukk.g
leven toe. Toch wel van harte.

DE TOMS

De +3 heeft nu 4 ROMs, die
worden ingepaged

.

steeds apart

ROM is de 'editor' ROM en deze wordt
ingeschakeld als de +3 wordt aangezet.

ROM 1 is de 'syntax' ROM e
de zgn. 'high level'
+3 BASIC en bevat de
disk-commando's

,

l deze zorgt voor
controle van
meeste van de

ROM 2 bevat het +3DOS disk operating system.

ROM 3 bevat de '48 BASIC,
een hinderlijke 'bug
De NMI werkt nu wel.

waar nu eindelijk
is uitgehaald.



SPECTRUM COMMUNICATEE MET IBM (EN

COMPATIBELEN) VIA RS232 INTERFACE)

-Seikosba GP 50 pciatei

Smds hall list, bteek echtei

voor roij dm mijn Spectrum qua
opslag- roogelijl.neden ir kfiit

school, lodat >k genood?aakl

zwaacriei systeem Mija kenze It

-iiiemilelijk gcvallen op een
IM PC/MS-DOS compatibele

[ ti'.vi ,. [ii .mi jmma's licb II;

opnieuw in GWBAS1C inoeteu

liersi'lui jvi-u. hesLinden lieu ik

Fiiijn- tijd tieleden echler. bij

lii-l'ii.Tplnivvii van de handboekei
" jnldekking dat

mijn beide machine
waren mel een R5232-interl
zodat beide machine? 00k a:

elkaar gekoppeld moesten k

warden. Ik bad ooit we] een

de Microdrive manual gelez

van RS 232 en Local Area
Network maar ais je slechts

computer hehl, worden die

hoofdslukken snel gelezen.

Mijn bt'liiciiisd-lliiiE iv us iwiiiiidiiel

lijk gewekt en ik begon aan de

een 9pobge 1) siekkci;

een kahel (flatcahle);

een p '•• RS 2S2 %tckki

een soldeerbout

De soldeerbout bad ik nog.

lodal ik vcnr een luiltl hedrag
aan de slag konl Ik beb mij
echtei eer« laten inlormeien
wai ion RS2i:inteiface
oogevcer doe! Ik zal ... bet

k...i tract)ten oil te leggee «-at

dit inboudt en bclckent.

interfaces: de senile en de
parallel interface.

De hekeiidsk seriele interface
is de RS 2.12' en de bekeitdsle
parallel interfaces zijn de
Centronics' en de IEKE'.

Aangezien de liatabussen in de
dnnr mij ucbiuikle computers
heslaan nil R parallele

bits (tegelijkertijd. dus

Dc voorslelling van binaire
in formal ie door stroomimpulse
kan als volgt weergegeven
worden (Fig. 1} :

De RS 232 inteiface zorgt er
dus voor dat parallelle

signalen omgejet worden naar
seiiele MpnaUi. en andersom.
Schematiscb is bet verzenden
van ten bvte als volgt voor te

ateJlen

In de ?endende computer loopl

s worden door de
rface niel legelijk

l.lil houiil dus 00k ii

lekens (= 2*7) gecodeer
de computer weritf evei

bits, zodal alsnne 1 2S l-

lekens gecodeerd kunne
Dit werd opgelosl door
ASCII code een achisle

toe te voegen uie Fig. .



De pacileilsbil kiijgl de waarde
1 als licl lola.il aantal bits in

de 7 bils ASCII-code met 1

;ven is. Schematisch zict bet

nit als figuur 7.

Hieruit volgt dat de zendende
computer altijd een even aantal

bits op 1 en een even aantnl

bits op uitzendt en dat langs

de andere kant de ontvangende

computer allijd een even aantal

enen en een even aantal nullen

moel ontvangen. Deze manier van

conlroleren wordt de EVEN-
paiilcitscontrole genoemd, de

UNEVEN iiaiiteilscontrole

werkt uiteraard precies andersom.

Als bijvoorbeeld gewerkl word!

met de EVEN pariteitscontrole

en de ontvangende computer
oulvangl een oneven aantal enen

en, uiteraard. een oneven aantal

nullen (dil kan komen door te

/wakke shoomrmlsen waardoor n"

oidt

Fig. 4

0000000 wordt 00000000

1010000 wordt 01010000

1111111 wordt 01111111

nieuw 10000000

nieuw 11111111

ASCII

ASCII 80

ASCII 127

ASCII 128

ASCII 255

In de Spectrum zijn de 'nieuwe*

ASCII lekens bijvoorbeeld de
bekende een-loels BASIC woorder
en de GRAPHICS; bij de
I'C MS-DOS com [niters zijn dat

onder andere de Griekse. Duilse.

lvanse en Scandinavische lekens

en de graphics.

gem md, P).

Uil houdl ondei anden
wij eukel de lekens 32

van de ASCII-label kunner
verzenden. Deze zijn bij di

meeste home, nobby en pei

computers gclijk aan elkaa:

avenge 128 tekens kunnen
onderling zeer afwijke.i. D
eerste 32 tekens

dat

De drie toegevoegde bits

geplaalst aU volgt: n vooi

ASCII-code (de startbil.S

(wee na de ASCII- code (

slopbits. SI en 52).

Schematise!! ziet een ASC

13, carriage

n dit geval e

indcn.

)m bijvoorbeeld de
•rieel te verzendeu (1000001
> binair) wordt meeslal i

iluur->hits toeeevoegd en d(

e bit van de ASCII-code <d:

,,t,l„t ,t,,,,
i,t,l

e-

Met de loegevoegde sluurbits en

de pariteitshit ziei het er uil

als figuur 6.

fc|-;.|T|TM-"l"t"M='l»1

binaire 1 a

ontvangen] Ml de

Een nder be

RW
n.-ll iJ ua.-ii nee eewerkt woidl

en de -BAUD rale

nan Emile Baudot
tivindet van de

iifie. De BAUD-snelheid
isde .urll^u waarmee de over-

dracht geschi df. Een BAUD
met het zenden V!

conde. De term

BPS second) wordl ook

dikwijls gebr ikt.

Om Liu 10Kb met een een snelhetd

van 9600 BAUD te verzenden

hebben we nodig:

Lage snellieder

tot 1200 BAUD, gemnkleld.'

snclheden van 1200 tot 4S00.

iclbeden begin nbij

Enkele staudaard BAUD-snelheder

300 24UIJ

600 4800
1200 9h00

We zullen echter e

( de henodigdhedeii



HLubijdii 44 van hoi Mici od r i

v

L
-

handboefc geeft uiilcg over welke
vei hi n dinger) yemnakt ninclen

Ter informalie:

TX = Transmit Data
R\ = Receive Data
RTS = Request To Send
CTS = Clear To Send
DSR = Data Se1 Ready
DTR = Data Teunm.ii Readv

Als de k heP e nma al klaa> B

k'fiiit ji;is lief p hffl werk: la

lui.k- k.i

versies v

In de me npek vorm k .ml

•t er np
"h"

dot
li.|"l-i. . f

Iwi-cde . mpu er d Liootlsr ap
onivangi Het ngen he

7 bits-ASCII aantal

1000001 2, even

1000010 2, even

blijft

;eken P+7bits

'en A 01000001

en B 01000010

.even C 11000011

pariteitsbit blijft

pariteitsbit wordt 1

gepnst moet reageren ...

Niet 7.0 simpel dus. Ik ben dan

bestaand progrnmma in GWBAS1C
aau te passen. Dit programma
biedl de mogelijklieden om ten
direct (RANDOM) bestand le

lezen. te wijEigen, te raadplegeu

Ter verduidelijfcing: een direct

bestand lioudt cinder nndere in

dat je een eenmaal gcopend
island in willekeuiige volgorde

Tunl leien en/of scbtijven.

ferwijl een sekwetifieel bestand
enkel vanaf het begin, record

per record, gelezen of geschreven

Het lezen of scbrijven van een
direct hestand gebeurt aan de
hand van een imieke "sleutel"

<een klantnummer of iets derge-
lijks), die in dit voorbeeld
overeeukoml mel lief rccordnum
Deze "sleutel" behoeft uiteraard

met het recordniimmer. De sleul

Ycllvi ;oderi

en decodering) leider

unick recordiiunimer. In dil vo
beeld gaan we er echler van iii

dat de sleutel een klaiifnuiiniici

is en dat deze uniek gebruikt
word! als recordnummer.

Wal , tn.il



42 Tekens per regel in BASIC

De Spectrum heefl ten nogal

beperkle resolutie. Elk vim lie

24 regels besiaal uil slechts

32 lekens. Wie vrij veel lekst

op zijn scherm wil afdrukken.
zal daarom zijn leksl nogal

eens rooelen aanpassen, om alles

ei netjes uii le laten zieu.

F.eii andere oplossiug is, meer
tekens op ten repel proberen le

krijgen. bijvoorbeeld 31. In

dil arlikel worden aan dc hand
van een aanlal vonrbeelden slap

voor slap alle facelten, die

bij de lolstandkoming van de

bierna volgendc BASIC

uitvoerig besproken.

DE SCHERMINDELING

van de achlsle regel volgt di

tweede lijn van de eerste re

van dal blok en?.. Nadal we
lijnen van he! eersle blok bebfe

gehad. volgen de lijnen \

Iweede blok en daarna d

net derde.

Mel behulp van program

Ub

1 kui

DE "OUDE" TEKENSET

l)c lekensei die de Spectrum
gebruikt. is in het ROM
upgeslaeen. vanaf adres 15310.

Programma 1

chermgeheugen cn 'cindig'( mel'hel "Hi '" leken

(CODE 127). De rest van de
lekensei is er voor de Spectrum
zelf bijbedacht (de zg. Inkens).

De 8 bytes Waaruit een leken

bestaaL zijn in hel ROM per

leken achler elkaar opaeslageu.

Mel behulp van een verder in

hel arlikel beschreven
irammaatje knnl u heel

oudig de byles opvragen,
=en bepaald teken vormen.
wal meer over de lekensei

de Spectrum wil lezeu doel
Ded aan biz. 27 en 28 van

Op het scherm worden slandaaid

24 regels mel ieder 32 tekens

afgedi ikl Uii «it leggen : ::

regels op bei bovenste deel van
hel sfherm en 2 repels op hel

ondersie deel (ne hooldsluk 15

van de Spectrum handleidins).

Elk teken besiaal u.i Sx8 beeld-

punlen ipinels). Voor iedere

pixel gebtuiltl de Spectrum 1

t'it Een leken heslaai daarom
uil 8 bytes, die vlak onder
elkaar op het scherm worden
gcprojecleeid De jj rootle van

Kei sihermgeheugen ^ dus : 32

lekens per regel. ma.il B byles

pet teken oiaal 2-1 regels = 6144
Bytes Dil knml uw.een met 6K.

Het M-hcirogelieugen is opgedeeld

,n t hli.kkni van 2K llet eersle

M.-k bevat de regels t/m 7,

het tweede M.>k de icgels 8 t/m
15 en hel derde blok de regels

16 t/m 24. Elk teken besiaal

nit 8 onder elkaar geprojecteerde

byles. Je zou dus kunnen zeggen

dat ieder blok besiaal uil 3x8
beeldlijueu (8 lijnen per regel|.

Deze beeldlijnen zijn niel neljes

na elkaar in hel schermgeheugen
opgeslagen. De eerste lijn van

de eersle regel van het eerste

blok wordl gevolgd door de eerste

lijn van de tweede regel van

dat blok enz. Na de eerste lijn

it is mogelijk om m
itruclie PEEK een 1

t schermgeheugen 1

e slaa

adres 16384. Mel het POKEii
gelallen moel men voorzichtig

omspriiiEen. Indien u in een te

hoog adres POKE! kunt u de
sysleemvariabelen overschrijven.

Een sysleem "bane up" is dan
zeker'niel denkbeeldig. De
organisalie van dil sink celieugrn

is. zoals uil hel voorgaande mag
blijken. niel echt simpel. Om
loch eenvoudig hel juisle adres

le kunnen vinden, kunl u gebruik
ma ken van onderslaande for mule.

adres
blok

regel

= adres in (:

= bloknumn
= regelnumr

;cherm)geheugei
Mt«t/mvj
ier in dal blok

kolom = kolompositie (0 t/m 31)

DE -NIEUWE" TEKENSET

De enige manier om meer dan _,
tekens per regel op het scherm
af le drukken is : minder dan 1

byte gebruiken voor een teken.

Wilt u bv. 64 tekens op een
n'wl Lifaediulit liebben, dan
kunl n voor zo'n teken maar
gi.3>,'64=4 bits gebruiken.
TASWORD II bv. maakl
hier gebruik van. In zo'n geval

is het dan wel nodig om een
nieuwe tekenset le delinieren.

In ons geval zouden we graag,

uitgaand van de beslaande leken-

sei, zoveel mogelijk tekens op
een regel willen afdrukken. We
zullen we daarom. zo mogelijk,

een aanlal bits van het leken
moeten negeren. Met behulp van
programma 2 kun je zien dal hel

meest linkse en het meest
rechtse bit van de ASCII-set
niel gebruikl wordl. Ook de
bovenste byte is leeg (heeft de
waarde nul).



Programma 2 Een belangrijke vraag is : hoe
verschuif ik de inhoud van een
byle (eigenlijk de binaire voor-
stcllint! daarvan) uit de tekenset

zo, dai he! "nieuwe" leken op
de juiste plaals op het scberm
verschijnt. Hel antwoord op die

vraag is eenvoudiger dan je

waat'schijnlijk 711I1 vermoeden.
Een verschuiving van liel bitpa-

tmon krije je doot de inhoud
van de byte le deleu dooi, of
te vermenigvuldigen mei liet

grondtal van hel talslelse]

waaiin je het getal scluijfl.

lot de macht n. Hierbij geefl n
de verschuiving in posities

weer. Aangezien we in hel

binaire of tweeiallige stelsel

werken, geeft een vermenigvuldi
ging met 2

n "

Programma 3

Als we hel "nieuwe leken 6
ils breed maken, zouden we

~32s8.''ri-42 lekens op een regel

kwijt kunnen. Deze "nieuwe"

Zoals we in de afbeeiding hier-

"iiiJuwe" tekens p.ocies in 3

"oude" lekens (3 bytes van het

schermgeheugen). De indeling

eeiivuudig. De hietna genoemde
tekens A l.'m C en l/m 3

refereren aan de afbeeiding

rechls in leken B
met 2 bits

links in leken C

n Iw links.

De volgende tommies zorgen

DMI links:

o»*2"n-2561NT <ow*2*n/256>

nw=INT (ow/2*n)

ow = de oude inboud van een by
n» = de nieuwe inhoud
n = de verschuiving in posilies

Van de tekens 1/in 3 moeten d<

tekens 0, 1 en 2 links in resp.

byte A. B en C geplaalst

worden. Daartoe moelen we de

codes van die tekens mel de vol-

gende waarden vermenigvuldigeH

De lekens 1, 2 en 3 moelen
reclits in resp. byte A, B en C
geplantsl worden. Daarloe delen

we de codes van die tekens door
de volgende waarden:

CODE teken 1 / 2'S
2 I 2"3

3 / 2-1

Als we aan het laatsle voorbeeld-

voegen dan is goed te lien welk
effect zo'n vermenigvuldiging
en deling heefl. De regels die
toegevoegd moeten worden. kunt

u viiiile.ii in programma 3,

DE 42 TEKENS

De 42 tekens gedemonstreerd. U
kunl programma 4 roor eigcn
gebruik aanpassen. Hel nnival

De subroutine die beginl op
regel 201(1 bcrekenl o.ro. hel

adies in hel schermgeheugen. De
subroutine op regel ^110
berekeut de verschuiving naar

links: die op regel 2210~de
verschuiving naar rechls. De
4de subroutine POKEI de
berekende waarde ill hel

schermgeheugen. Hierna wnrden
de onderdelen van programma 4

in het korl hesproken.

Het hoofdprogranuria

Regel 100 verwacht in de vorm
"PRINT AT" hel regelnummer
(D I/m 24}, het koloninummer
<U t/m 41) en de af le drukken
lekst. Na controie of de
ingevoerde waarden correct zijn.

wordl voor alle lekens van de
lekst LOOP n doorlopen (zie

legel 110). In deze LOOP wordl
allereersl de juiste kolom van
het le "prinlen" teken berekend
^x[l). In regel 130 wordl daarna
het "Ivpe" leken berekend (voor

type, 'zie boven). In LOOP 1

wnrdt ds.inia pei byte, hel

juiste adres berekend en afhanke-
lijk van het "type" teken een
of twee bytes aangepast en
opgeslagen.

s verder op biz. 44)



SPECBROT PASCAL
Het maakt alleen maar mooie
plaatjes. Daar heb je je SpecLrun
niet voor gekocht. of loch? De
mooie plaatjes rijn ook nog in

r.wari-wii. vaawege problemen
mel de atlribulen. Maar ze
zijn wel verschrikkeiijk mooi.

Ik *ag deze plaatjes in Personal
I niii|>iiie] World van dure tn her
1986. Een wiskundige uilleg.
en een programma... voor een
Macintosh, Laal ik nou geen
geld voor een Mac oi een IBM
hebhen, en wel mooie plaatjes

Het viel me ncigal mee or
programma in Beta-Basic
krijgen. Hel duurde wel 20 U
(!) om een sellerm vol te krijgen.
Geduld heb ik best wel maar dal
is nel effe le lang. Jammer voor
de BASIC Eans. Over naai
Pascal (Hisofl). Daarmee duurl

1 he!

nosi n

. Dai : e doer

le wiskunde begrijn U ae
g om le begrijpeii. dal ik

ivl eetivnmlig kail uitlegge
Mandelbrot -functie is

oiels als x"2 t coustante.
:a aantal keren herhaald.

sic wordl dai ZoietS als;

iker krijgi bij Specbrc
il niii.eelijkheden:

:" Copy hel plaalje Har
X prinler (of Al|>h.u, . 2040

die saraen mel de Pascal in
hel iwtieiigen moel: daartoe
dieni in de COPY procedure
hel adies van "CALL #AC.#0E"
aanaepasl le worden : daar
moer hel adies van de routine

en, die de

> *L* verhoogl de Level van

Hoe meet levels, hoe meer
details, hoe langer een scherm

T Minder levels;

Cursor loelsen (Caps-Shift S
l/m 8) verplaatsen de nitsntde
van hel plnalje;

Knlei slarl het plotter) van
een nieuw plaalje.

cassette

> P

Als het plotlen aan de gang is,

en je het idee kiijgf dal je loch

noe een le groot gebied genomen
hehi. kun je met 'ENTER'

{$L-,0-,C-,S-

Uil/oomen is niel niogelijk,

Verder rekenen aan hel huidige
plaalje ook niel.

BASIC loader met decimale
zelfs hexadeeimale data (bv.

de Hexenmaker, van dezelfd

auteur) te publiceren. Wij

kans op fouten is \6 groot.

Hel werkerule pnier.imma sla;

wel op de verzamel-cassette

CH

:REAL;
: INTEGER;
: INTEGER;
:CHAR;

FUNCTION POINTIx, y:INTEGER] : BC
BEGIN

INLINE (#FD, #2 1,#3A,I5C,
#DD,#4E,4,#DD,#46,2,
#CD,#AA,#22,
#47,#04,#7E,
#07,#10,#FD,
#E6,#01,
#DD,#77,4);

POIHTj-x-1;
END;

PROCEDURE PLOTI X,Y: INTEGER)

;

BEGIN
INLINE(#FD,#21,#3A,#5C,

#DD,#46,2, #DD,#4E,4,
#CD,#E5,#22)

END;

PROCEDURE COPY;
BEGIN

INLINE (#FD,# 2 1,#3A,#5C,
#3E,3,#DD,aE5,#CD,#01 ,#16,
#CD,#AC,#0E,#3E,2,
#CD,#01,#16,#DD,#E1,#F3)

;

END;

PROCEDURE OVER (ON: INTEGER];
BEGIN

WRITE(CHR(21) ,CHR(ON) );
END;



PROCEDURE LINE1(X,Y,SX,SY: LNTEGER)

J

BEGIN
INLINEffFD.flai.jCSA.tfSC,

tfDD,#56,2,0DD,05E,4,
0DD,M6,6,0DD.ME,8,
#CD,ffBA,024>

END;

PROCEDURE LIBE(X,Y:IHTEGER)i
VAR SGNX,SGNY:INTEGER;
BEGIN

IF X<0 THEN SGNX:=-1 ELSE SGHX:=1
IF YeO THEN SGNY;~-1 ELSE SGNY:-L
LINE1(ABS<X),ABS(Y),SGNX,SGNY)

END;

PROCEDURE change(X,Y,B,H:INTEGER)

:

VAR I i INTEGER

;

BEGIN
WRITE<CHR(21),CHR(1));
FOR I:=Y TO Y+H-l DO

INLINE! #FD,*21,*3A,#5C,
#DD,M6,-6,m),iKE t 8,
*CD,#E5,022,
#11,1,1,

iKDD.JAE.^.fOD.JOe.O,
IICD,l!BA,l2'.)i

WR1TE(CHR{21),CHR(0));
END;

PROCEDURE AT(Y,X:INTECER);
BEGIN
WRITE(CHR(22),CHR(Y),CHR(X));

END;

PROCEDURE info;
BEGIN
POKE(#5C6B,CHR(0));
AT ( 2 1 , )

;

WRITELNf Li-Bov Re-Ond L/lev:',
level: 3,* ENTER'};

WRITELNl -X' ,xlo: 6 : 3 .xhi : 7 : 3

,

' Copy Cursors');
WRITECY , ,yhi:6:3,ylo:7!3,

' Groter Kleiner');
AT(21,0);

- POKE(05C6B,CHR(2));
END;

(X,Y,B,H:INTEGER);PROCEDURE
BEGIN
OVER ( 1 )

;

PLOT(X,Y)i
LINE(B-1,0);
LINE(0,-(H-1));
LINE(-(B-1),0);
LINE<0,H-2);
OVER(O);

END;

PROCEDURE zoom;
VAR F,X,Y,B,H:INTEGER;

K:CHAR;
BEGIN

POKE{tf5C<U,CHR(0));
X:=0; Y:-161;
g:=(xhi-xlo)/243;
info;
riii!-(xh£+aJ.e}A2;
REPEAT

ylo:=yhi-<xhi-xlo)*2/.lj
H.-=R0UND((yhi-ylo)/6);
B:=ROUND((xhi-xlo)/g);
window(X+6,Y+13,B,H);
Ft-O;
REPEAT

K:-INCH;
IF (K-CHR(O)) AND (F-20) THEN

F:=F+l!
UNTIL KoCHR(O);
windov(X*6,Y+13,B,H);
CASE K OF
L': BEGIN

level:-level+l; info;
END;

BEGIN
WRITE(CHR(6),CHR(6));
TOUT] "SCREEN ',04000

CHR(8);
IF X>0 THEN BEGIN

X:-X-l;
xloj-xlo-gs

END;

CHR(IO):
IF Y>H THEN BEGIN

CHR(ll):
IF Y<162 THEN BEGIN
Yi-Y+1;



WHILE y<162 DO BEGIN

y:-y+size;
END;
WHILE size>l DO BEGIN

square: -square DIV 3;

y: -corner;
WHILE y<162 DO BEGIN

END
END

UNTIL K-CHRU3);

PROCEDURE calculated. ys INTEGER);
VAR a,b,c,d,m,n:REAL;

i,size,p,s:INTEGER;
BEGIN

a:=0; bi-0; i:-0;
c^xlo+x^'g;
d:-ylo+y*g;
m:-0; n:-0;
WHILE (Klevel) AND (m+n<4) DO BEGIN

bi-2***b+dj

ra:-SQR{a)i n:-SC;R(b);
END;
size:=square DIV 2;

p:-6 +X- S ia e;

e! =13+y- S ize;
IF POINT(p,s)=ODD(i) THEN

change (p,s, square, square);
END;

PROCEDURE rand;
BEGIN

PAGE;
PLOT(5,175);
LINE(2-U,0);
LINE(0,-163);
LINE<-Z44,On
L1NE(0,163)

END;

PROCEDURE tesselate(
xbase.ybase: INTEGER);

VAR x,y: INTEGER;
BEGIN
FOR y:--l TO 1 DO

FOR KJ--1 TO 1 DO
IF (x<>0) OR (yoO] THEN
calculate (xbase+x*square,

ybase+y^square)

;

END;

PROCEDURE scan;
VAR x,y: INTEGER;
BEGIN

g:-(xhi-xlo)/243;
corner: -40;
size:-81; square:-81;

level: =-8; xlo;— 3;
REPEAT;

zoom; rand; infoj
UNTIL FALSE;

END.

xhi:-9; yhi:=2;

ZX SPECTRUM SOFTWARE
Made in Germany

CARTRIDGE-SERVICE

HAHOCOPY
Screencopy voor

FAKTURA Bfi

DM 45,00

VOOHRAAD-CONTROLE Disc OPUS DM 6

OPUS DISCOVERY 720 KB

OPUS 2e Drive 720 KB

KAI UFFENKAMP Software K Har
Garten stiasse 3. 0-4904 ENGER W-Oi

Tel : 0949-52242375

DM 529.01

DM 299,01



Random Access Files voor beginners

Random Access Files. Magische
woorden die door de een met
schroom. door de ander
hesludeerd no ih' lm Ian I worden
gebruikt. en tocb iets erg

eenvoudigs omsciirijven.

Je werkl in een cafe, en de baas
vraagi je om de tiende fles nil

een bepaalde krat te halen. Je

gaat naar die krat. en pakt daar

die Ties nit Je denkl er niet

ann, om je bij elk van de vorige

[lessen at te vragen of dil nil

- de goeie is. Je lelt heel snel de
a blij [I

"

iende ,!..!.,.
. Dit :

erste nadeel kan uit de
vorden geruimd door de
uter van meet geheugen (e

ien. Dan blij ft bet Iweede
>'cl bestaan. En daar helpt

tegen. omdat het gewoon i

Het bandje a de « :rodri

a dat de
ngebouwd

"njuri ;iiiug system").

;rken. it (in

Beide nadelen v.illeii weg,

"Random Ace
iioemen : de [lessen zijn wille-

keorig toegaukelijk. Fen Raiuloi

Access rile is ecu willefctiii ig

of direct toegankelijk bestand.

Niet meet, met DimJei.

Een b ••'.-ml is

\.in elemeiiteii met of ?ondei
aemeenscliappelijke kenmetken :

adressen. filmlitels. aulomerken.

of gewoon alles dooi elkaar

Hei bestand heel willekeurig

loegankelijk. wauneci we elk

element op elk ogenblik i- •• u

bekijken of wijzigeu, bonder

eerst de elemtnten te hncven

bekijken die bit bet maken van

hei bestand of I'm het rangschik-
- ken ervan. vooiafgingen.

Cohouqcnproblemmi

een direct toegankeli|k bestand

is een array, Voor het geraak
houd ik het bier op string -mi
hestanden met lellei lekens dus.

Hi! ..'II array beb je direct toegang

tut elk elemenl. met een eenvoudif
commando toah 'PRINT altU" ol

LET al(13) = "Jansen".

Het nadee! van een array is

evenwel dat de omvang ervan

beperkt is : in een piepklein

ptoeiamma voor de Spectrum,
maximum zo'n 40K, Tweede
nadeel is, dat het in het geheugen
moet zitten. om ermee te kunnen
werken. Klinkt van/elfsprekend,
maar toch is het een nadeel.

aan de omvang vao zijn eigen
c-cheuccji ni'buiidi'ii is. Dit houdl
in. dat bij met een of andere
vorm van extern geheugen moet
kunnen werken. Meer opslag word
geboden door ecu cassellcrecdnlei

een microdrive of een diskdrive.
Echt bttlten" werken kan enkel

,

met de diskdrive of de microdrive
omdat dit in het operating
system zo werd

VI I"

Mogelijke oplo:

ontwoipen um op een com
ti sluiten E«n microdrive

Beide apparaten behben
dat de mfoimatiedrager
sekwenlieel gcoiganisccrd

loopt snel. Het nadeel v
opslag op een bandje is evenwel.
dat hij sekwenlieel is. Het
bandje schuift onder de leeskop
door, en de computer heeft geen
enkel houvast over de plaats

hinnen het bestand bevindt.

Goed, het bandje van een micro-
drive word! "geformatteerd".
d.w.z. van merktekens voorzien,
waardoor elke plaats op de band
(elke "sector") loch een soort

identileit bezit. Maar het bandje
t draail dan weer zo snel. dat een
bestand niet in een stuk kan
wordeu geschreven, omdat er

sectoren worden overgeslagen.

Vrij moeilijke zaak dus, om daar
willekeurig in te lezen. Het
kosl op zijn minst lijd. omdat
het bandje een paar keren onder
de kop door moet lopen. alvorens
de juiste sector wordl gevonden,
De tandaard Spectrum

g loegankeltjk bestand t

Het piobleeoi is om willekeunr
toegang tot een bestand te hehbe
nii'Li de infoimaliedrager zicb

(snel) kihIi'i t'tii Iccskup kunnen
bewegen. tot precies dat stukje

informatie wat werd opgevraagd,

te lezen is. Of andersoin (bv bij

een diskdrive) moet een leeskop

zich (snel) over een infoimatie-
drager kunnen verplaalsen Nu.
hei enige appaiaal waaimec- dat

standaaid lukl. is een ditkdrive.

Ik zeg slandaaid. omdat n
pingramma's bestaan waaimee ook
op microdrive een willsken tig

Inegankelifk bctand gemaakt
kan worden. Zonder die piugiara

mas is dat niet mogelijk. Op een
cassette kunnen we het wel
helemaal veip.eten Vooreerst al

omwille van "ite soelheid, en ten

tweede omdat e> geen cassette-

recorders op de maikt ;ijn die

alle loopsneUMdes dooi een
computer besluutd kunnen worden
Blij ven nog over in de race :

microdrive en diskdrive.

Rest nog : de diskdrive. Opus
Discovery kan met willekeuriy
itiegankelijke hestamKn werken,

.ell da.- i.i..:

commandos van de Spectru
"geleend" hcht willekeurig zijn

die beslanden ook weet niel

Ecbl willekeung m<em ik dan
op ion manier georganiseerd
dal je er elementen van een
willekeurige lengte in kwijl
kunt. en dat die lengte gewijzigd
kan worden nadat bet besiand op
de schijf werd gezet, hijvoorbeeld

doordat element 134 kurter wordt,
of elemenl llvl langer Die wille

keur is. met normale middelen.
bij Opus niet mogelijk Je werkl
in feile met ecu anay buiten
hei geheugen van de compulci
Nfaar goed, we ritten al een
heel eind in de goede richting.

En nu de praktijk 1



en functies een schrijfwijze die

de "normale" Speclrum resoluut
van een knipperend vraagleken
voorziel. Dal zijn ; OPEN#,
CLOSE*. POINT. RND, EXP.

Wannest je een bestand op een
schijf will maken. moel je dal

op een bepaalde manier aankondi-
gen. Slel. je will op drive 1 een
Bestand hehhen dal "TEST"
heel, waaiin je 200 elemenlen
kwijt will kunnen, van elk

maximum 50 lekens laiig. Omdal
hel bestand op de schijf moel.
en niet in hel geheugen, moelen
we een bepaalde "stream" aan
een bepaald "channel* koppelen.
Een stream is een weg waatlangs
de computer kan communiceren.
Een channel is het "ding"

In dil geval is hel kanaal :

"m" (van "microdrive'l, Laten
we afspreken dat we met de disk

(Inuler een afspraak : elk

getal vanaf 3 tot 15 is goed).
We geven nu hel commando

OPEN#4;"m";l;"TEST"RND50,200

(keyword RND. E-mode en T)

De drive gaat even draaien, en

de Spectrum zegl "OK", Onze
kaadenbak staal klaar om
gegevens te ontvangen.

We beginnen onze slapel gegevens
meteen. willekeurig. in de bak
te stoppen. We pakken een naam
(want we willen namen en adresser

van al onze kennissen op de
schijf). die we op de 36ste

plaats in ons bestand willen

stoppen. Dat kan, met een simpel
commando. We moeten de drive

duidelijk maken dat we in het

3&ste vakje willen schrijven.

schrijven. We gaan er van uit,

dat de bewuste naam in de
variabele AS staal.

Zo gaan we verder, lot alle

namen op de schijf staan,

Vergeel niet telkens de plaats

aan te wijzen, waar een bepaaf
aS moet komen. Wanueer je da
sleehls 1 keer doel, bij het

beain bijvoorbeeld. dan wordei
de daai'[)iivo]pi.'inle strings

telkens in het volgende vakje
geschreven (dus eerst 36, dan
37. 38, 39 euz.).

\ de inhoud van
•en of mecrdere arrays (naam,

idres, postcode) op de schijf

(unnen zetten :

POINT#4.1 : FOR n=l TO 200
I
, U[NT#4:nt(ii)

,

aS(n)'pS(n)

NEXT n

mando luidt :Hel cerste com

PO!NT#4:36

Het Iweede commando is :

PRINT#4;aS

-impel : PRINT aS. maar dan

zeggen : op de schijf (want net

hadden we stream vier aan kanaal
"m", de diskdrive, gekoppeld).

Een woord van waarschuwing.

Net zoals op hel scherm, PRINT
de Speclrum de inhoud van de

flring. gevolgd door een CHRS
13 (een ENTER-teken). Dat

laatste staal dus OOK OP UE
SCHIJF. en telt mee bij de
berekening van de lengte van 'n

element. Wanneer de eit'inenlen

van het array dus 20 tekens

lang zijn, en die allemaal op
i de schijf moelen. moet je dus
een bestand openen van 21 teken

lang (20 + het ENTER-teken).
Probeer maar op de andere

manier. en je kan lachen.

Goed, alles slaat op de schijf.

Computer uitzetten, en koffie

drinken ? Niet doen! Bij het

openen van een nieuw bestand,

waaiin je gaat schrijven, mag je

te sluiten die je bij het schrijven

hebl gebruikt. De gegevens
worden uamelijk niel meteen
eeschreven, niaar gebufferd tot

er 256 tekens zijn, en pas dan

op de schijf gezet. Door op het

einde het bestand te sluiten.

zorg je ervoor dat ook de
laatsle tekens nog op de schijf

komen. Dal doe je door :

Een vooibeeld. Slel, je wilt

het 17de element uit dat bestand
lezen. Om in een besland te

kunnen lezen, moeten we het

OFEN#4;"m":l:"TEST"KND50

Twee opmerkingen hierbij. Een ;

je moet onlhouden. hoe lane de
elemenlen in hel bestand zijn.

Er gebeuren geen rampen als je

dat niet meer weet, en je will

lezen. maar het kan wel knap
vervelend worden als je gaat
schrijven. Een REM-regel doel
hier wonderen. Twee : bij het

openen van een bestaand bestand,
hoef je enkel de lengte van een
elemenl op le geven, en niel

meer hel aamai elemenlen,

Goed. hel bestand is geopend.
We wilden hel 17de element

P01NT#4-,17

En nu ? Wanneer we iets wi
lezen dal op het loetscnbord
wordt getypt, doen we dal n

INPUT. Wanneer we iets

lezen op een schijf (in d
geval), doen we dal ook met
INPUT, alleen weer met opg.v

Men

i .m de
INPUT gezochl moel

INPUT#4;n$;a$:pS

Deze keer is CLOSE niel echt

mioib.ikelij k maar hel vooikomt

wanneer je nadieu nog 'ns

helzelfde zou doen, en weer
OPEN... zou lypen. Open is

open, zegl de Speclrum. en liij

geeft de foulmelding : "Stream
1 already open" (stroom reeds
geopend).

Zo eenvoudig kan er mel een

willekeurig loegankelijk bestand
gewerkl worden ! In volgende
nummers van de gills, kunnen we,
bij voldoende belangstelling van
jullie kant. een eenvoudig maar
handlg programma opbouwen, om
een bestand le beheren.

CLUbE#4 gen raal[ , probeer het boven-

,
slaande uit mel onhelaiigrijke

Mooi. maar daar heb je naluurlijk gegevens, op een schijf die je
niets aan als je hel later ook a i_i eell daarvoor reserveerl,
mel ml kunl lezen ! Dit gaat
even gemakkelijk als schrijven, (P.P.)

*ordt vervolgd...



Nieuw voor ZX81 16K : CORAL BASIC interpreter

Een EXTENDED BASIC voor

de ZXS1 mel de kracht van een

SuperBASlC.

CORAL BASIC wordl geleveid

op cassette, met een voorbeeld-

praframma tn Uandleiding

verpak! in handige opbci edoos.

Wal kan CORAL BASIC zo

allemaal ? VEEL is he!

nJeti onUiende antwoord. Op
de redaktie heben we een

lijdje mogen stoeien met deze

BASIC.

Het e

mogelijk maakt om alle

kevwords. ook de "mide".

letter voor letter in te

lypen. Zeer handig als je de

beschikking liebt over

bijvwirbeeld een Ids Memotech

Verder kenl de nieuwe BASIC
procedures. Ja, dat leest u

goed ! Tot voor kor! ongekcnd
op de ZX81. De ZX8! woidt
daarmee een heel bijzondere

computer. We werden eigenlijk

een beetje overdonderd door
- deze CORAL BASIC, zo

prachtig vonden we hem.

Bebal ; full s n edilc

en procedures, kan CORAL
BASIC nog meer. We geven e

Lie opKunming van de diverse

AUTO BREAK ON/OFF
CALL CHAR CLR_STACK
CURSOR DPOKE DRAW
DEF_PROC DELETE DO
DATA DPEEK DUP EDIT
ELSE END PROC END
WHEN ERR MSGS ERROR
EXIT HOME INDENT LINE
LOOP NOSTALGIC ON/OFF
POP PROTECT PUSH READ
RESEQ RESTORE TRACE
UNDRAW UNTIL/WHILE
USER WHEN

zijn er nog een aanlal

commando's uii de oiid* BASIC
sterk verbelerd. Dit Eijo :

Alle nieuwe keywords zijn

zonder meer [antaslisi-he

uilbreidingen op de bcstaai

van de ZX81.

i-ilk-i: cliter ii t korle

bespreking niet overdreveu

enthousiast raken. om alle

bciiclitgeving le voorkomeu.

Omdat deze CORAL BASIC
toevallig e

Si.ftw.

Zo z

tHtgev

i Public

r dat .1

ook zo z"n nadelen heefl. Wij

van de redaclie zijn in iedet

geval enthousiast. Het is in

feile de BelaBASIC voor de

ZXS1. We hopen dat ook andere

recensenlen de moeite nemen om
CORAL BASIC eens aan de

land te voelen. We zijn er

zeker van dat eeniedei die

CORAL BASIC ziet, die

ouniiddellijk op zijn of liaar

ZX81 wil gaan gebruiken.

Product : CORAL BASIC

voorheeldprogramma
uandleiding

Produceni: Terminal Software

Publicaties

Poslbus 111.

5110 AC Baarle- Nassau

DE 8-BITs SOFTWARE

Ondauks de grote opgang van 16
en 32 bits computers zoals PC.
ST, Amiga. Thor etc. hewijzen
de S bitters /.ich nog steeds.

Vele miljoenen S-bils

computers zo;ds commodore.
Sinclair. Atari en Amslrad
oefeneo nog steeds een grote

aantrekkingskrachl uit op het

public k.

Nieuwste onlwikkeliiigen binnen
het 3- bit gebeuten zijn de
800XE van atari en de PLUS 3.

Computers die in weerwil van
de snelle PC-opkomsl toch ook
weer in honderdduizenden over
de toonbank znllsn gaan in het

En dat die S- bitters heel

serieus genomen worden, blijkt

wel uit liet feit dal van alle

spe)programme's cerst de
S-btl - versie op de markl komt
en dal later pas die voor de
16/32 bit markt verschijnt.

Ilovendien komt er zo'n massa
software voor de S-billers.

dat je bijvoorbeeld voor de

Voor de Plus 3 is er inmiddels
Tasword +3 en Masterfile +3
beschikbaar.

Hicruit moge blijkeu dat de
Spectrum nog volop leeft en
a!s we de vele ingezonden
ciuiiielefornniliereii goed lezen,

dan iijn de gehruikers er ook

Lang Leve de Spec



portable Z88
Sinclairs Nieuwste

Tom Sit Clive Sinclair lich begin
apnl 1186 gedwongcn ing ora

jijn bediijf Sinclair Feoearih :c

. .- l.,.|i. .[.II- Aoistrad i hi

Electronics, hidden heel wat

Specltum en QLbezitters de

adem in : luu bet »u voorgoed
afgelopen 7ijn met "Uncle*
Clives eigc-nzinnige uilvindingen '.

No, roim anderbalf jaai later, too
nen we die vraag beantwoorden .

Weliswaai hrrch

veel meer gedaao
dan de Spectrum een hclei

toet&enboid en cen ingebouwde
cassetterecotder (Plus 2) oi

diskdrive (Plus 3) geven, maar
Sinclair begon een nieuw bediijf

(Cambridge Compu!er| en ging
j. hi do jjae. Hel oersle product
ligi nu voor ons : do "ZSS
Portable Computer". ELRA in

Rotterdam slelde ons ivelwillend

een test-exemplaar let beschikking.
Dit bedrijr wor.lt waatschijnlijk

de officiele Nederlandse
importeur van de Z88.
Micro-Connection verzorgt de
verdeling in Vlaanderen.

Van dit scherm Word! een deel

door hel systeem gebruikt, o.a.

voor menu'' eo de "page display

rest. S*14 lekens, is 'merit-

gekozen omdat de ZB8 bedoeld is

als ivetkeli|k draagbare computer,
dit is volgens Sinclair ook de
belangrijksie reden voor bel
gebruik van een lubber (oelsen-

bord : zo kan men de computer
bijvoorbeeld rneeneinen naar ten
veigadering en ler plekkc
aanlekeomgen maken znoder dat

bel i in in.l sloorl.

Stil is hei toetsenbord indei-
daad, en hoewel hel voorai een
kwestie van persoonlijke voorkeur
iilijfi. is ni. dc aatislag van
de ZS8 weliswaar wal "dood",

niaar na euige tijd niet eens to

.!ii;L.ii]t!cii.i,-i]ii. I iteiiiard werkt de

Z8S, behalve op een los aan te

schaffen adapter, ook op batte-

rijen : 4 pealights, om precies

tc zijn. Hei apparaal is even
grool als een vel A4 en nog
geen 2.5 cm hoog; hel pasl dus
makkelijk in een attache case.

De verpakking waarin de ZSS
wordl aeleveii!, f, lionueiii al

een klein Itoffertje van een
snuit geplastidcecrd golfkartoo.
Zonrtet uilbreidineen. maar met
hallenjen, weegl hel apparaat
nug geen kilo.

Om zuioig met eneigie om te

gaao. beefl de Z£S een "nutoma-
Ms. hi' afsldg' indien ceo
aanral minuten lang geen toets

is inaediukt. sch.ikell de computer
aehzetf uii <de lengte van die
perrode kan de gebroiker
desgeuenst *ell inslellen). Ook
•gewoon' uitzetten is mogelijk;
hierloe moet men legehjkeilijd
de beide SHIFT -toetsen indrnkken.

'.elide

i de ZfiS v

^'liakelen muli^n ;ille gegevens
;n prograroma's verloren gaan,

drogen nil. De batterijer
il /.S-S ( r ge

oiimiddcllijk in he

ZSR

niliK"

Sped run:

(of hel n

msleil

i T.V, i

T echlei

zifnTna bet

let de 68008 i:

:rog bij de Z8
irklaarde liij

3 geen aanslui

(een soon L.C.I), tnel verbc-lerde

leesbnaiheid) van 8 regels bij

10ft lekens; de helderheid daarvan

is in te slellen d.m.v. een
draaiknopje dat zicli aan de
zijkanl van de computer bevindt.



Zelfs zander ballerijen blijven
de gegevens enige lijd behouden.
zo'n I lot 6 minulen maximaal.
dankzij de ingebouwde "supercap"
condensator. Zoveel lijd iieefl

nieuwe penlights: als de oude
aan vervanging loe zijn, wordt
dal met een symbool op hel

scherm aangegeven. Mel een
selje battenjea kan men zo'n

20 uni onafgebroken werken.

Hel is m.i.ir goed oolt dal bij lie:

uitschakelen de gegevens bewaard
blijven : op de ZSS kan men

melijk geen cassette recorder
Tansluillen om programma's e.d,

le SAVEn. (Wei ecu diskdrive.

maar die mogelijkhekl wordl door
hel handboek slechls zeer ler-

loops genoemd.) Om de computer
edit draagbaar le houden, koos
Sinclair voor bet gebruik van
niet-mechanische, "solid stale"

opslagmedia : RAM en BPROM.

De ZSS word staudaard eeleveid
met 32 K RAM. maar aan de
voorzijde bevinden zicb drie

"slots" waar men uitbreidings-

kaarten in kan sicken. Op dit

ogenblik is voorzien in RAM-
en EPROM-packs van 32 of

128 K (die van 32 K moeten
ongeveer fl.7Q xxsx F gaan
kosten, die van 128 K ongeveer
II 17? kxih F), en voor een
later tijdttip zijn packs van
een megabyte gepland. Vergeleken
met de "gewone" opslagmedia zijn

RAM en EPROM lichter,

hiin.nuvkiai der en vooral veel

sneller; bovendien gaat de
prijs-per-bil snel naar benedeu
(siieller dan die van bv. bard

Voor coromunicatie met "de
huilenwereld" heeft de ZSS een
scriele poorl (KS232). Er is

een standaard 9-pins D-conneclor
gebruikl; de signalen zijn als

volgt : 2 TXD (out), 3 RXD
(in). 4 RTS (oul), 5 CTS (in).

7 GND, 8 DCD (in). 9 +.W. 1 en
6 NC.

Hlk .: II-|!U

w.i.'irsdiijnlijk le vergelijken valt

met de expansie-conneclor op de
Spectrum (voor aansluiling van
de eerder genoemde diskdrive ?>

maar hierover zwijgl hel handboek
in alle talen.

Aan de linkerzijkant van de ZSS
bevindt zicb de reset -knop. Die

is zodanig weggewerkl acbter 'n

klein gaatje, dat men er alleen

mel behulp van bv. een speld of

een verbogen paperclip bij kan
komen. Bovendien werkt hij pas

na twee maal drukken; liierdoor

mogelijk, de
Z88

ZSS gewist. de ingebouwde klok
word! op nul gezel en alle

eventueel in RAM aanwezige
files gaan verloren. Bij de gewone
zachte reset, blijven die files

|ir>h(iti(len, maar evenluele
alarm -instellingen verdwijnen.
evenals de zogenaamde

Met die suspended activities

zijn we eigenlijk bij de
essentia van de ZSS aangeland.
De computer wordl namelijk
geleverd mel een beboorlijke
hoeveelheid software ingebouwd
(dcze programma's boeft men dus
ni el eerst le laden, ze slaan

altijd voor gebruik gereed).

Die software valt in twee cate-

gories uiteen : "applications"

en "popdowns". De applications

(letterlijk : toepassingen)
/i

I

ii iu'l belangrijkst: deze
calegorie omval de programma's
PipcDream. Diary, BBC BASIC.
Terminal en PrinlerEd. Popdowns
zijn de programma's Index.

Calculator. Calendar. Clock.
Alarm. Filer, Panel en Import/
Export. We zullen acbtereeu-
volgens de verschillende
popdowns en applications eens
wal nadei bekijken.

per

"liarde" en de "zachte". Bij de
ii.tii.lt_' loset. d.w.z, een reset

uaarbij hel klepje voor de uil-

liieidiiigskaarleii open staal,

wordl hel hele geheugen van d<

De I

t alle andere popdowns
en applications. Men kan lieni op
ieder momeiil oproepen door op
ile speciale INDEX-loetS te

drukken, (Als men dit doel tijdens



bijvoorbeeld het schrijven van

een BASIC -program ma. dan wordl

die laak daardoor "suspended",

d.w.z. opgeschorl. De taak koml
terechl in een lijst met
"suspended activities",

gesorteerd van meesl lof minsl

makkelijk weer teruggeroepen
worden; men koml dan weer
precies op dal punt terug. waar
men ermee was opgehouden. Die
suspended acliviiies kunnen
eventueel van hetzelfde type

zijn, zodal men bijvoorbeeld
teeelijkerlijd verschillende

BASIC -progiamma's en/of
docunienlen in de computer kan
hebben; de enige beperkende
factor hierbij is de beschikbare

hoeveelheid geheugenruimle.

waarmee u op eenvoudige wijze

popdowns en applications kail

selecteren : mel behulp van de

cursortoetsen "loopf men door

de tijst mel mogelijkheden en

door op ENTER te drukken

die op dal moment invers (wil

op zwarl) op het scherm slaal

aangegeven. Ook de loesiand van
geheugenuithreidiugskaaiteu kan

men via de Index bekijken.

Er is nog een andere inanier oni

programma's up le roepen. name-
lijk door tegelijkertijd de sjieciale

"blokje"-toets en een leller in

te drukken. Dtt is vooral handig

voor gevorderde gebruikers : het

duurt even voordal men weet,

welke combinatie wat doel. maar

daarna gaal alles een stuk sneller.

Een andere speciale toets is

hel "ruitje" {"diamond"), dal

gebruikl wordl am funclies

menu-sysleem, maar direct te

kiezen. Een kaarlje dat rich

iets onder het scherm bevindt,

geeft een overricht van de

meesl gebruikte "afkortingen".

1753). Daarnaast worden. indien

men de Calendar aanroepl vanu
de Diary, de zg. "active days"
nntiEeEi'ven, dit zijn dagen
waarbij men in de Diary
nolilies heefl slaan.

De' Clock toont dag van de wee]

datum en lijd; vanzelfsprekend

kan men deze gegevens zelf

inslellen. De Clock loopt door
als men de Z88 uitschakelt,

zodal men maar zelden iets zal

De Alarm-popdown is bedoeld

on de gebruiker aan iets le her-

inneren. Er kan een willekeurig

aantal "alarms" worden ingesteld;

daarbij kan de gebruiker kiezen

op welk lijdstip en op welke
dag het alarm voor het eersl

piepgeluid moel weerklinken dan
wel alleen een alaimsymbool op
het scherm moel gaan knipperen;

of. hoe vaak en met welke

worden herhaald; en zelfs of

hel een "gewoon" alarm belrelt

dan wel een waarbij op het Uur
U een comando moel worden
uileevoerd (bijvuorheeld : hel

starten van een BASIC
piogramina) Hij elk alarm kan
men hoveudieo een "reden"

opgeven die np hel icbeim wordl
getoond als het alarm .iIim.ii

Mel de Filer kan men een
overricht Ttalalogue*} van dc
verschillende dies krijgen.

files van EPROM laden of naar

EPROM uvea (daarvoor moel in

slot 3 dan wel een EPROM-
uhbieidint'skaarl aanwezig
zijn), files een andere naam
geven. kopieren of wissen. De
ZSR aehruikt een hierarchiscb

file-systeem met hoofd- en
subdirectories look wel
"folders" genoemd); hierdoor

blijfl, ook als er erg veel

files zijn, het overricht

behouden onulat sleeds alleen

die files "richlbaar" zijn die

van belang zijn. Men kan de "*"

als 7.oci'na;iindi: "wildcard"

leksl moel overschrijven

("overtype"), wat de baudsnelheid
en pariteil van de ingebouwde
RS232-poorl zijn, enzovoort.

Import/ Export lenslotte maakt
bet mogdijk lilt's lussen de
ZS8 en andere computers over te

sturen via de seriele poorl.

De genoemde popdowns kunnen
vanuit icdere willekeurige

application worden opgeroepen;
is men klaar met de popdown,
dan gnat men norm*lerwijze met
het "gewone" werk in de
application verder.

PipeDream

Van de applications is

PipeDream waarschijnlijk voor

de meeste gebruikers vcrreweg
hel belangrijksic. Dil programme
is u-cclijkertijd een lekslverwer-

ker (wo '

de vier basisbewerkingen enkele gebruifcen; de "*" staat dan vo
extra mogelijkheden : If) een willekeurk aatilnl lekeus

geheugens. procentberekeningeu (game* kan bijvoorbeeld staa.

en hel omrekenen van Brilse voor game, games. eaiiiL-stiTt

naar inlernationale eenheden of enz.). Op die inanier kan bv.

omgekeerd, bv. van gallons naar een hele groep files tegelijk

liters of van Celsius naar worden gewist.
Fahrenheit.

De Calendar toont (uiteraard)

de daeen van de maand; men kan

per dag, week, maand of jaar

voor- of achleruit bladeren

(ook historische data vanaf

In de Panel- popdown kan o.a.

worden OpgeaevOB na hoeveel

tijd de Z88 zichzelf moet
uilschnkelcn als hij geduiende
die lijd niel is gebruikl, of
gelyple lekst in bestaande

Het hijzoodere van PipeDream
is. dal al deze functies binnen

fen piogiamni.i zijn geintegreerd.

dat men bijvoorbeeld in een
brief beel ecnvoudig financiele

gegevens uit een spreadsheet

kan opnemen Het tekstverwer-
kinuvpcrtfille is volgens hel

« \MW •. i. |.nncipe ("What

You See Is What You Get").

d.w.z. wat iu het uiteiiKlelijke

document vet of onderstreept

zal zijn, wordt ook op het

scherm vel of onderslreept
getoond, De gebruikelijke
tekstverwerkers- functies zijn ~
allc aanwezig. zoals hel wissen

van tekens. woorden, regels of

tekstblokken, het kopieren of

verplaalsen van tekstblokken.

het tellen van het aantal woorden,

het afdrukken van de hele lekst

of een deel ervan, hel zoeken

en evenlueel vervaugen van
Lettercombinaties, hel overbrengen

van woorden die niel meer op de

huidige regel passen naar de

volgende regel (word wrap), hel

uitvullen van teksl, hel saven

of lerugladen van teksten of

Een bijzonderheid van PipeDream
is de page map display. Dit is

een slukje scherm rechts van de

tekst, dat een overzicht van
het gehele document geeft.

Wel is r kan
*en (de



tekst worden weergegeven dm v

sfrcepjes). maar men knjgt er
een goede indruk van, waai in

hct document men nu beiig is ei

hoc dat document et ongeveer
'uil gaal zien'.

In be! spteadshecl gedeelte

kunoeo allerlei berekeningen
warden uilgeiocrd nplelJen en
affrekken maar ook sinus en
cosinus. 'voorwaardeli|ke
uitdrukkiugen". logaritbmen.
' -him In- operalnren, enzovoorl.
In bet database-gedeelte kan
men oa. informatie sorleren
bijvoorbeeld ten lijst met

n alfabetische vnlgorde
fom

Ook hiei kan
wildcards

tekens, het *?' voot precies eci

teken Men zou zo !. gegevei
kunuen terugvinden van peiso

PipeDream is ecu geavancecrd
piugramma mel zeer veil moge
lijkbeden. •- Net handboek
terechi mtgebreid aandacht aan
besteedt; »>l men e. werkelijk
een optimaal getiruik van maken,
dan zal men cr loch wel enige
tijd in moeten steken Dal wil

zeggen men moet gewoon mel
hel proRi amma werken en zo
gaandeweg ontdekken wat bet

allemaal kan 1

Aan de andere applications

besteedt bet handboek heel wat
mindei aandachl. Wal dc Diary

- betrelt is dit wel lerecht :

dit is een soott eltclioniscbe

agenda met aU bijzotiderheid de
nnjiielijkheid i>m "inhoiideli|k"

le zoeken De pagina waarop een
alspiaik mel de doktct staat.

kan men zo terugvinden door op
"dokter" te laien zoeken. Door
dit programma samen met hci

Alarm le gcbruiken. kan men
tijdig aan allerlei verplichlingeo

Ook a, 111 du inncbiniwd^ psoixiiin

meertaal. BBC BASIC, besteedt
hcl handboek relat ief weinig
aandacht en dat is beslisl

ONterecht. Het is volstrekt

onmogelijk ran in 31 pagina's te

lalen zien wal de/e tn.il allemaal

Z88
A COMPLETE PERSONAL
COMPUTING SYSTEM.

kan: hel handboek verwijsl naar

iinderwcip 1veils in de handel
zijn (BBC BASIC is namelijk de
laal van de in Engeland vooral
i>p «lnilen era populaire
BBC-computer), maar o.i. is

hiermee het "behandelen" van
vaak zo'n 6 keywords per pagina
niel goedgepraal.

Een vooibecld 1 met OSCLI 'kan
cm siring. uildrukking aau hct
operating system wurdon dooige
geven* letterlijk alles wat
bet handboek hierover te meldcn
beefl. . Beginners begiijpcn

gevordeide progr:
veel van de nodige mluinialic

.

overzicht van systeemvauahclcn.
ci scbijnt een assembler inge-
bouwd te zijn maar hoe werkt
die ? enz . en? Hel handboek
is vooralsnog alleen 10 hcl

Kngcls veikfijgbaai maai ei

bestaan plaonen om het op koitc
lermiio in hcl Nederlands te

vertalcn Hupelijk kunncn
daaibij onderwerpeo die nu wat
ondeibedeeld zijn. nat meer
aandachl kiijgen.

Over Terminal en I'nnteihd
tenslolle valt een stuk minder
te zeggen. Hct eeiste is een
programma om de /• v via een
op de RS232-poorl aangcslciten

modem, mel andere computers te

laten 'pcaten* middeht bet

VT52-prolocnl; het iweedc een
programme om een aan de cigen
printer aangepaste printer dnver

onderstreepl de juisle codes
worden versluurd (standanrd
wordt de 7.HS geleverd met de
zg. Epson-codes).

Conclusie

(nncludcrcnd kut
dat Sinclair mel de ZHH v
eens een knap Mukje werk beefl
afgeleverd een cnmpuler die
er op hci eerste gezicbl wal

waaraan men al na korte tijd
verslingcrd hi'gmt le raken
In l-.n^i'land schijnt hel
appaiaal reeds ccn grool sukses
[e zijn; 01 het dat bij • • ook
zal worden. zal in de kumende
maanden mneien blijken Een
helangrijke (actor hierbij is

nalnurlijk de prijs; die hgl op
hel moment nog niel vast, maar
volgens El.RA moet gedacht
•1: i.lvn aan een bedrag in de
(mint van de duizend gulden.

Daarnaast zijn dc hruikbaarheid
en de heirouubaarheid van belong.
Wat bet laatste bctreft in de tijd

dat we het recensie-exemptaar
tot ouze beschikkmg hadden,
zijn ons geen noemcnsnaardipe
I. in. n opgevallen. Het lukte
ons niet, de computer bij

normaal gcbiuik te lalen

crasben ihierbij moeten we
aantekenen dat we met alles

konden proberen. we badden bv,
geen RAM ul EPROM
enpansiekaartcn tot onze
bcschikking). lerwijl we loch
een van de eeiste prodnctie^
eiemplaren in banden hadden



het appar.ial, "Made in Scotland

by SCI UK Ltd.", droeg hel

r 000791.

Dal de QL niet zo succesvol

werd als velen hadden gehoopl,

kwam onder andere door de vele

fouten bij de eerste exemplaren
- de "dongle", de vele versies

van hel operating system ... In

dat opzicht heeft de Z88 dus
een veel betere start gehad. De
bruikbaarheid van een computer
tenslolle hangt slerk af van de

hoeveelheid beschikbare software.

Door BBC BASIC als ingebouwde
proEiammeertaal te kiezen,

heeft Sinclair ervoor gezorgd

ilat er al zeer veel program ma's

zijn die ztmder wijzigingen op
de Z88 lopen, en met PipeDream

belangrijkste loepassings-

programma's reeds ingebouwd.

O.i. is de Z88 voor serieus

gebruik zonder raeer geschikt.

(spelletjes) waarschijnlijk een

stuk minder, al iijn in Engdand
de eerste spelen voor de Z88
reeds op de markt.

Het laatste woord is, zoals

altijd, aan de gebruiker. Van
hem hangt uiteindelijk af, of

de ZSS een grappige raiiteit

word! of een doorslaand succcs.

Persoonlijk gunnen we Sinclair

en de Z8S het laatste.

1M.F.I .
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SPECTRUM PRAAT MET QL !

„ „, „ . QL GEEFT ANTWOORD !

Hel is me gelukt on een
vci binding le imiko'ti lussen de
7.X Speclium 48 K en de QL.
mel behulp van de RS232-
aausluiting up beide computers.

De Spectrum heefl op de
Interface I een 9-polige D-plug
en de QL een bij ons ongewone
British Telecom -plug. Voot de
verbinding tusseti beide lieb je

een 25-polige D-plug (vrouwlje),

een 9-polige D-plug tmannetje)

draadjes er in nodig. en verder
nog de QL-printerkabel.

1p die manier kun je de

computers lot stand brengen.
door poor! ser2 van de QL en de

RS3*; poort van de Interface 1

le gebruiken, Hel aansluil-

schema vind je in figuur 1.

Nadat nlles is aanpesloten, kun
je de werking llilproberen mel
behulp van de volgende
prograrumaatjes.

QL
:

10 BAUD 600
20 OPENff7,aer2
30 REPEAT herhaal
40 PRINT INKEYSlJ?);
50 IF E0F(fJ7) THEN STOP
60 END REPeat herhaal

eon Spectrum -besland', dill

i
li jv..ni] 1 1 : e I <.i ecu bestand

n. gemaakt me! TASWORD .V

kunl ook mel de niicrodrive

, besland van TASWORD 3

de cartridge van de QL

Typ hel volgende

SPECTRUM :

SPACE op de OL. en de rest var

hel bestand (buffer) wordt
weggeschreven,

Om te kijken wat er op de QL-
cartridge werd gezet, kun je

een snelle controle doen door :

Je kunl nu ook dal hestaud met
Quill gebruiken. Hel is wei van
bchnii dat de naam eindigl up

QL GEEFT ANTWOORD !

Om op hel Spectruni-sdicrrr

SPECTRUM PRAAT MET QL I

SPECTRUM !

10 FORMAT "t"i60l
20 OPEN07,"t"
30 M0VEM TO 111

40 GOTO 30

QL :

10 BAUD 600
20 OPENi?7,ser2
30 REPeat herhaal
40 PRINT 1NKEYS(#7);
50 END REPeat herhaal

RUNI. dan :

van de QL \

op de Specli

eiik- pi ultra

e MOf hel

SPECTRUM ;

s is '.;% ,o „„_„..._...

10 BAUD 600
20 OPEN07,ser2
30 PRINT 07,INKEYS<tfl>;
40 GOTO 30

Om dit goed le laten lopen.

ga je als volgt te werk :

RUN eerst de QL en wacht I

de niicrodrive stopt. RUN nu
Spectrum. Nu word) hel bed
van de Spectrum op de cartri

van de QL gezel. Wacht tot d
microdrives op beide machin
stilstaau. Dtuk nu op CTRL

de
nd
dge

SPECTRUM :

10 FORMAT "t"{600
20 0PENC7,"t"
30 MOVE07 TO 02

RUN beide computer!.

(Iee.s verder op biz. 45)

.

Fig. 1

CTS
e

i

RXD

ipTXD

I. ./ V i

.

r.v.vjj
DTR

to n



CASSETTE- EN BOEKENSERVICE

UITVERKOCHT

^^!50/^50 bf KST^^^rSa^Tw
z

ruiift! 15.00/300 BF

15,00/300 BF OL-BS^Uord Drocessing with Ihe

Sinclair OL ntuU. 15,00/300 BF

59.00/1 180HF

53.00/1 160BF

Sinclair OL nu:fl. 15.00/300 Bf

Sinclair OL iMnfl. 15,00/300 SF

95,00/IWOBF
B5.0O/170OHF

ft, 12,50 /2SQ BF.

95.00/1900BF
85.QO/1700BF ft. 10,00 /200 BF.

w"re
PAPIEBBOLLEN GP-50; 125NW BUSED

89,00/1 7BOBF
80,00/leOOBF 10 roll en incl. norm H. 30



SuperBASIC onder de "loop"

Het olgende programr la (figuur 1) is in Sup
BASIC geschreven. He enige wot hel pn>gi:ii

het in hel p ai;iiiini.i

is. Met bestaat uil een <ii>ril{iroil! in

procedures PROC 1 en PROC: Beide

procedures bebben een REPeat -lus.

100 OPENM,scr
110 PRINT* 4, "In ho fdprograrro

120 PROCl
L30 CLOSEH
140 STOP
150 DEFine PROCedu e PROCl

160 REPeat 1

170 PBOC2
180 PRINTS, "In 1 jop PROCl"
190 EXIT 1

ZOO END REPeat 1

210 PRIHT#4,"Buite 1 loop PROCl"
220 END DEFine PR0C2
230 DEFine PROCedu re PROC2

) REPeat loop
) PRINTS, "In loop PR0C2"
) EXIT loop
) END REPeat loop
) PRINTS, "Buiten loop PRQC2"
} END DEFine PROC2

In hoof dprogramina
In loop PROC2
Buiten loop PROC2
In loop PROCl
Buiten loop PROCl

Tot 7over niel hijzonders aan de hand. Mar
wanneer we op regel lot). 190 en 200 de

REPeat- variabele uil PROCl van 1" in

"loop' veranderen. krijgen we hel volgende

resultaal op het sclierm :

In hoofdprogramma
In loop PROC2
Buiten loop PROC

2

In loop PROCl
Buiten loop PR0C2

Als gevolg van de "END REPeal loop" I

itaei -'Wi. springl liet progiamma dus n

regel 280 ! De verklarma daarvoor is si:

He Kl-Peat-vatiahelcn zijn globaal l:vn

nieuwe REPeat - vari.jbele nu-i dd/eltde

maakl dus de vorige onbekend, ook als

een andcre procedure Stond !

t FOR. ..NEXT (:

100 0PEN#3,scr
120 Procl
130 CLOSEA3
HO STOP
150 DEFine PROCedut
160 FOR 1-1 TO 2

PRINTS, "Pro.
180 Proc2
190 END FOR i

200 END DEFine Procl
210 DEFine PROCedure 1

220 FOR j=l TO 2

230 PRINTtf3,"Proc2
2 40 END FOR j

250 END DEFine Proc2

(Figuur 2)

Ook hiervoor is de reden. dat i globaal is:

de laatste maakt de eerste onbekend ! Dat is

gelukkig op le lessen, door een "LOO! i" op

regel 215 toe te voegen. Hel is NIET op w
lessen door alleen een "LOCal i" op regel

155 toe te voegen Me gebruikte i in Pro,::

verwijst dan namelijk naar de "locnle i"

van Procl.



128k
extra

In de SINCLAIR gids van rnei-juni 19S7 slouden
een aantal extra cursor -mogelijkhedeii vour de
US K Spectrum, zunder he! KEYPAD. Er is

echler meer mogelijk d^n or in die SINCLAIR
staat, zo meldden ons F.J. Ormeling nit

n Zulphen uit Oldenzaal.
Hieronder volgt een opsomming.

gids
:

Zeis!

EXT, SHIFT * J Brengt de kursor 1 woord

EXT I Brengt de kursor 1 woord
terug.

EXT P Brengt de kursor 10 regels
omhoog

.

SYM SHIFT * I Brengt de kursor 10 regels

EXT.SYM Sfl* 2 Brengt de kursor naar het
begin van de regel

.

EXT + M

EXT * N Brengt de cursor naar het
begin van het programma

.

EXT + T Brengt de cursor naar het
einde van het programma

.

DELETE Verwijdert het karakter
links van de kursor.

EXT.SYM SH+ K Verwijdert het karakter

EXT * E
de volgende spatie links.

EXT * W Verwijdert alles tot aan
de volgende spatie rechts

EXT + K Verwijdert alles tot aan
het begin van de regel.

EXT + J Verwijdert alles tot aan
net einde van de regel.

EXT-EXTENDED MODE SHIFT=CAPS SHIFT
SYM SH-SYMBOL SHIFT SYM SH=SYMB0L SHIFT

Als je in 1JSK mode EDIT indrukl. kun je

fuuciie SCREEN kie7en om he! scherm te

behouden. Dil kan ook zondei eerst EDIT i:

drukken. Je krijgi de Fnnctie SCREEN dooi

EXT.SYM SHIFT < >£ GRAPH * !

n ie typen koi

SHADESCREEN

Vaak h

-.Ui.r

ijk, il I'nmogelijk c

aldruk t.

maken op jc printer, gewonn uradal de auleut
van hel schema met INK en PAPER heefr

zitten srneien. en de meeate screendump-
proararnina's alleen de display file op het

papier zetten, d w.i. de INK Om dit legeu
te gaao. gebruik jc vooitaan dit program ma :

Je kleuien ml de attribute-file worden
omgezel in pixelpatronen in de display-file,

zodat je op papier een aldruk krijel met
gnjstioteo In Je vorigc Sinclair-gids

i hel r ultaal.

10 CLE! R 63999 RESTORE
20 LET reg=100

£=64000 Td
40 LET sum=0
50 FOR g-£ TO f+7

byte:
S

7o"nEX1
an heac cheek" TF checkosum

EH PR IN'

reg-reg+10 NEXT f
95 SAVE scr'CODB 64

100 DATA 33,0,64,6,192,197,6,3!
,530
110 DATA 197,205,80,250,26,79,2

30,56,1123
120 DATA 15,15,15,205,59,250,95

,116,780
130 DATA 47,163,95,121,75,230,7

,205,943
140 DATA 59,250,166,177,119,35,

193,16,1015
150 DATA 223,193,16,217,62,56,3

3,0,800
160 DATA 8B, 1,255,2, 119,84,30,1

,580
170 DATA 237,176,201,229,60,71,

17,3,999
180 DATA 0,33,87,250,25,16,253,

241,905
190 DATA 245,230,7,95,25,126,22

5,201,1154
200 DATA 229,197,124,15,15,15,2
30,3,828
210 DATA 246,88,87,93,193,225,2

01,255,1388
220 DATA 255,255,255,255,255,25

5,255,255,2040
230 DATA 119,255,221,255,119,25
5,221,255,1700
240 DATA 170,255,170,255,170,25

5,170,119,1564
250 DATA 170,119,170,119,170,11

9,170,170,1207
260 DATA 68,170,68,170,68,170,6

8,170,952
270 DATA 0,170,0,170,0,170,0,17
,527
280 DATA 0,68,0,17,0,68,0,0,153
290 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0
300 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0,0



educatiefjes

De heer R. Karst. adj. -director van

basischool le Leek, is er sames bmI :

broer, leraai wiskunde. in geslaagd e

programme le niaken,

Dank ?ij gen bekend HASIC-piogramma is. wal

op liel scherm get ootid wordl. de nioeite van
]ii?l /itn waiin! (w uiduu .. ijciiH: Iclkns) i'H du

enverkingssnelheid ligi aardig hoog.

Als her programme geladen is. krijgl net kind

eerst een stukje theoi ie le zien. Dan konil

een uitleg van wal er gedaan raoel worden. A.U

he! allemaal begiepen is. kan liel oefenen

Na elk wc ord woidl de sc enteii

getoond e 7.0 worden 7
"

oekjes" 0: "stapj

driiirei:iii">i

Jij een foute schrijfwijze word! hel

ittenl op gemaakl. waarna de gnedi'

i|> liel scherm konil. F.en goed oefen
rowel thuis als op school wer bruifcb

All i] vragea heeft, ik ben dagelijks

bereikhaar van 16.30 lol 17.30 uur .

Telefoon: 01830 - 30742 (vrttgen aaai

SLreilhorsl)

CH/G
HULPKRRRT

CH/G
HULPKRHRT

CH/G
HULPKRHRT

SCHOOL.

CH/G
HULPKRFIRT
voor de bas i ss c hoo I

©less nppiE
educatieve
s-o ftware

CH/G
HULPKflflRT

HET MOET ZIJN . .

.

SCHOOL-

SCORE &•/. STflP 1



One-liners maken
met de

One-liner-Creator

65000

AF.AF' jinitieel geen regel I

HL, (23635); HL:-(PR0G)

D.(HL)
HL
E,(HL)

S:-lengte le rege]

JB NZ.LINE2;

INC HL
IKC HL
LD E,(HL)
INC HL
LD D,(HL)
ADD HL,DE

LIHE2 LD

COST LD

NC
I IF geen regel 2 THEN
terug naar BASIC

AF.AF 1

NC.CONT: IF geen regel 1

THEN GOTO CONT
DE, (23635)

, I19E5 ;delete regel \

CALL »1655 ;maak i

LD HL, (23635)

lengtH van regel 1

i.HLilengte regel 1 -0

,L ;DE wijst naar r

E
E

egel

.A
E
,<DE)
.A
E fBCl-lengte rege

behorend bij DE
1 bij

ADD HL.BC

PUSH n

PUSH B

PUSH E

PUSH HL
HL, (23627)
HL.DE

POP HL
JE NZ.LOOP; IF NOT einde BASIC-

gebied THEN ADD volgen
regel bij regel 1

DEC HL
LD (HL).JOD; laatate byte regel

LD DE, (23635)
LD HL.linenr
LD BC,4
LDIR Iplaata regelnr en

lengte voor regel 1

LD A,

2

CALL 11601
LD HL, (23635)
CALL *1855 [toon aerate regel
RET

r DEFB 0,1
1 DEFW

Bovenslaand macliineta.il programma maakl
uit repels 2 en verder een one-liner met
regelnummer 1. Als et geen regels zijn oni

een one-liner van (e maken wordt er

geivoon lerug gekeerd De code is reloca-

table en kan dus op em «;lli ki :•• •?.• pick
woiden geplaatsl. Hel gehiuik van boven-
slaand program ma is d.ii je eeo cine- liner

gedeeltelijk kan iiivoeien en kan teslcn.

waarna je er met een cenvoudige RANDOMIZE
USR 65000 een one-lint' van maakl Met
maken van een one-liner gaol op deze
manier veel sneller. (M. Kcllema)

n Seikusha SP 1200 AI



E BASIS VAN BASIC

tegemoi-t komen aan de wensen
van de vele beginnende
rompnr.-ta.irs ! > rich onder
onze lezers bcvindeo. We laren

BASIC eo de e.genaard.gnedeu
van het Specttum BASIC
Vele doorgewisterde specuura-
gebruikrrs rullrn nu fronsend
bijken. Zijn ei dan nog
beginnende compuletaais ?

Jazekei. wanl biod& de kom&l
van de Spectrum 128K/)2/*.l

prog

e -il|n r vele SI

villen ^

i
Jovendien zijn vele oudeie
spectrum* mmiddels van
eigenaai verwisseld en vaak is

hel voui die kopcis de eersie

compuler. En lateu we eerlijk

blijven, tenslolle zijn we
allemaal bij hel begin
begonnen. laien we dan
gezameulijk deze starters

jaartje hetzelfde iaaltje

kunneu spreken als de
spectrum-freaks. Tenslutte

n.oelen we er mel z'« alien wel
voor waken dal de spectrum
geeii 'dude" computer wordt,

be Sinclair gids is er

tenslolle voor alle sinclair-

gebruikers en wi] van de
redaktie willen graag
-neewerken aan de opleiding Vai

-_Je Iweede generalie spechum-
gebruikers,
Vanal lieden in elk niimmer de?

robriek. Daaruaast komt cr de
rubriek BASIC- vragen. waaiin
we eraae op viagen van leze.fi

over hel BASIC- prograniruereu

PROGRAMMEREN IN BASIC

villen lalen due
ve hem een aar

noeten geve

, dan

r bij dan
e doel,wat wij graag

willen, dal bij ermee doet.

(wal een zin !) Korl gezegd di-

compuler moel doen wal wij

willen. Punt uit. daar zijn

die donune dingen tenslotte

toch voor !

Piogrammeren doer. »i| in de
zgo. indireclc mode Wtj ge^eu
de compuler instruct"' in de
viiim van programraaiegels. die

voor «en zijn van regeinumuien.
Bij de Z.X81 was bet zo. dal je

per programniaiegel slecbls een
instructs gcven. Bij de
spectrum is hel mogelijk r>m

nieerdere opdrachten/instruc
ties per piogiammaregel le

gebnuken. De verschillcode

Opdiachtea worden van elka.ir

gescheiden door een dubbelpunt
( ) Bij de spectrum is ei bijoa
geen linnet aan de lengle van
een program marege I.

Een programmaiegel mag 127 cot

mandos bevatten.

Met deze mogelijkheid kun je

ellenlange regels makeo. tVoor
tal voorbeeJden hie

t U n r de
One- Lin

BIJ BET BEGIN BEGINNEN

Het is de goede gewoonte out te

proberen direct wal strucluur

in U* programma le biengcn.

i'i--.l] Hi I Lin-L'iil km

laden (inlczen) hel direct

start op regel 10. We kunnen
hel programma op elke regel

lalen started. Regel 10 is in

ons geval een REM-regel
(REM^remark=opmerkiug) mel et

opmerking van de programmeur
waar de computer ntets mee
hoei't le doen en dus ook niet

doet. De computer slaat de
KEM-regels-gewoon-over.
Stel dat ons eigenlijke

programma begiut op regel 20.

dan is het beter om Op die
regel hel programma le laien

VOORUIT ZIEN

Als we het idee voor een
programma krijgen, moelen we
ons eerst een aantal zaken
afvragen:

Will moet ons programma
allemaal doen ?

Worden er gegevens gevraagd
van de gebruiker ?

Moel de gebruiker de
ingevoerde gegevens kunnen
SAVEn en LOADen 7

Moel er Sets op papier worden
aigedruki ?

Moet er iets op hel scherm
worden afgedruk! ?

Moel er een stuk geheiigen
worden gereserveerd voor de le

verwerken gegevens 7

Allemaa) vragen.

programma hel is (evl, de
naam). hoe het programma
geSAVEd moel worden en e

10 REM * een leerproeiaimmi
* SAVEn met:
* SAVE"leren-LINE 10
* de leergierige

OPMERKING: De SAVE opdra
SAVE rlercn"LINE 10 zorgl

eivmjr dat we het programma
SAVEn mel een rmloimititclie

slarlopdracht: LINE 10.

D.w.z. Als we hel programme

ceil dumjuiu op iiiotmn g£Y6D,
voordat we ook maar een loels

van de compuler aanrafcen,

Slel dal we een eenvoudig

opbouwen. Laten we eivan
uitgaan dat we de gegevens in

hel geheugen willen houdeu en
aldus met de gegevens werken.

v De gevorderde gebruiker mel
evt. OPUS-disk raad ik aan de
ailikelen over Random Access
Files te volgen.
Voor de beginner: R.A.Files
zijn willekeurig toegankelijke
bestanden. Bij RAF slaan alle

gegevei it de

Bij ons programma gaan we
er van uit dat het besland in

bet geheugen aanweztg is en

alle bewerkingen ermee doen.



s he!

helantziijkste, vandaar dal we
eerst een aantal zaken op
papier zelten. Om een aantal

zaken binnen BASIC te lereu

beheersen is hel gewoon nodig
om Ban de hand van een
progiamnia te werken. Ik zal

nok bleeds proberen d.m.v. een
aantal Tips en Opmerkingeu de
zgn. programmeer-trucs' van
Be voider den te inlroduceren en

uil te leggen, zodat U de
samenhang van het geheel leert

Voor een aantal lezers ben ik

nu ,il veel te lang bezig met
de inleiding tot hel
wcrkdijke proerammeren, maar
ik ga ervan nil da( iedereen
op hel beginstation opslapl en

dan eaan we mel een tedelijke

snelheid door hel BASIC heen.

We willen veel op onze reis

leren en daarom raad ik alle

beginners aan, onze tochl
vanaf het begin goed le

STRUCTUUR

Zoals we afgesproken hebben
probeten we zo geslruetureerd
mntielijk le werken. Dus
spreken we af om de GO TO-
(pilMiki 7.0 min mogelijk te

l'.i'I'iiiiken. Veel gespring met
GO TO binnen een programma.
maakt het 7.etfs voor de maker
dikwijls lastig om het

pi.icKmima nog te kunnen
vnlgen: Niet gebruiken dus.

letiminsle als hel anders kan !

Met GO TO word! hel programi

waar niemand nog uil Wijs kan.

dus geen gebrei en spagheiii-

constructies.

Een voorbeeld van zo'n kluwen:

10 LET A=2:GO TO 90
20 PRINT C GO TO 40
30 LET C=B+A: GO TO 70
JO PRINT A
50 PRINT B
60 PRINT C: GO TO 80
70 LET C=C+A+B: GO TO 20

SO LET D=C*2: GO TO 100
90 LET B=A*4: GO TO 30
100 PRINT D: STOP

Ik geef toe dat dil procrninuin

natuuilijk onzin is. maar het

is beslist niet direct

doet: hel is dus gewoon
mneilijk le volgen. U mag van
mij gerust aannemen dat dit

soort gespring in progriimma's

(helaas oak commerciele) vaker
voorkomt dan U misschien zou
denken. Wij spreken in ieder
geval af. dat wij Jit NOOIT
zullen doen OK 7

Tenslotte leer je eenmaal
.'LiiiLH'li'i-nie -lt'chte gewoontes
moeilijk weer af I

Het i; i toch
r strucluur a

brengen. We gaan hel piopram
moddl.iii iipbouwen, d.w.z. we
maken stukken programma, dit

elk voor zich een aparte taak
krijgen binnen ons programma
t iH' .umli.' van ons adressenpro

S [H.^l.loik,- laker

Adressen urinten

Adressen opslaan/inlezen
Zoeken in bestand

Allereersl bepalen I

gegevens we in ons
bestand willen opn.

Postcode
Plaals

Verjaardag

Voor deze gegevens reserveren

we een aantal variabelen:

De naam zelten we in Nt
Het adres in AS (A van adres)

Postcode in C$ (C van Code)
< Plaats in PS (P van plaals]

Verjaardag in VS (V van verj.)

U ziet ineteen dat we de
variabelen een logische naam
meegeven. Deze variabelen

variabelen. omdat ze nergens
anders voor gebruikl mogen
worden.

Nu gaan we bepalen hoe lang

elk van onze variabelen

maximaal mag zijn. Laten we
eens uitgaan van een lange

Jansen van Galen. Clementine'

De lengte is 29 tekens incl.

spalies. Zelten we i.p.v. de
volledige voornaam alleen een

letter met punt dan kunnen we
ook hier weer geheugen
hesparen. Dan volstaat een
lengte van 21 tekens. Dus
afgesproken de lengte van de
naam wordt: 21. L=2L
We gebruiken hier geen LN
(lengte naam), omdat LN in hel

BASIC van de spectrum reeds
gereserveerd is voor
Natuurlijk Logaritme.

Adres: van Alkemadelaan 1085 I

dit adres heeft een lengte van
23 (incl.spaties). Dus voor
adres reserveren we de
variabele LA en LA=23.

De Postcode: 9999 XX.
Deze code heeft in Nederland
een maximale lengte van 7 (in

Belgie:4) Ook hier reserveren
we weer een variabele: LC.
LC=7.

De Plaats:Dorpje aan de Ussel
De lengte is daanuee bepaald
op 20 (incl.spaties) (IJ=2)

De variabele LP=20.

De verjaardag incl. geboorte-
jaar (altijd gemakkelijk als

je weel hoe oud iemand wordt!,—
We spreken af dat we de
verjaardag als volgt noteren:

DD.MMJJJJ
DD=Dag 2 tekens
MM=Maand 2 tekens

JJJJ-Jaar -1 tekens

De lengte van de verjaardag is

daarmee bepaald op 10 tekens

dd.mm.jjj Deze lengle zelten
we in LV: LV=10.
We hebben bewust voor deze
nntatie met punten gekozen.
omdat 17.05.1961 beter
leesbaar is als: 170519M !

Belialve gestructureerd

programmeren, proberen we
(evens een programma le maken
dat vriendelijk is voor de
gebruiker !

«-*

Nu nioeien we noe bepalen
hoeveel adressen we willen
opslaan. Omdal we op dit

l nog n i hoe li

het programma gaat worden.
beginncn we voorziclitig mel
een aantal van 100 adressen.
Dit aantal zelten we in

variabele A (A=100).

Nu gaan we geheugenruimle
(variabeienruimte) reserverei
Dil doen we door onze
variabelen (striogvariabeltn)

le DIMensioneren (=
'

afmelingen le geven).
Elk van onze variabelen mo.
LOO items van een specified
lengte kwijt kunnen.
We doen dit door bijv. voor
AS(=Atlres> de volgende
opdrachten te geven:
DIM A$(100.23) (23=lengle

Ide



elk adres. zie voorgaandc).
De andere variabelen zouden
dan als volgt gedimensioneerd
worden: DIM N$(100,21): DIM
CI(100,7); DIM P$(100,20>; DIM
VS(100,10).

In bet Spectrum BASIC is

bet ook toegestaan om bij een
DIM-opdracht reeds
gedefinieerde variabelen als

parameters te gebruiken.

Zo hebben wij een aanlal

lengtes bepaald van onze
variabelen en ook het aanlal

(A=100) hebben we vastgesleld.

We zullen daarom deze
variabelen gebruiken om de
strings te DIMensioneren.

OPMERKING:
Tot op heden heb ik nog niel

duidelijk gemaaki waarom ik

variabelen gebruik i.p.v. de
getallen zoals 100 voor het

~ Met opzel gaan we deze
variabelen gebruiken. omdal We
dan bij de invoer van geeevens
direct kunnen kontroleren of

eeti bepaalde lengle van een
variabele bij de invoer niel

wordt overschreden.
Ook kunnen we dan kontroleren.

dat bet aantal van 100 niet

wordt overschreden.

merken dat we eigenlijk meer
adressen in het geheugeu
kunnen plaatsen, hoeven alleen

LET initialisatie=9000

de variabele voor initialisa-

tie worden.
Maui nangezien we in deze

liseren laten we net voor deze
routine weg. Voor alle volgen-
de routines zullen we wel de
procedure-achtige vorm nemen.

We liadden al'gesproken. dat we
modulair gingen werken. Onze
eersie module wordt:
Initi.iliseren en die staat op
regel 9000 en volgende.

F
:
.i;ii eotdi: eewonnle Is om

achler de GOSUB opdrachl een
REM-opdrachl op te nemen
waarin staat wat de Subroutine
(onze module dus) doet.

GOSUB betekent ga naar
Subroutine.
Een subroutine wordt altijd

afgesloten met: RETURN

Ons programma gaal dus naar
regel 9000. De computer doet

daar wat hem wordt opgedragen
(in ons geval de initiele

slarlwaarden, variabelen en
iliiiieusii!s vaslleggen voor

W00 REM inilialiseren

9010 LET A=100: LET L=21; LET
LA-23: LET I.C=7: LET LP=
20: LET LV=10.

waaiiii staat LET A=100.
Anders zouden we doorhcen lie!

ganse programma liel getal 100
nineten gaan veranderen.
Ziet U het voordeel ?

HET PROGRAMMA

LET OP !

Ook een goed gebruik is om
rcili.'lminiiiu'is te kiezen met ee
iindi'i lingc afsland van 10
regels. Dal doen we alweer met
opzet. Hebben we pel ongeluk
it?ts vergeten. dnn kunnen we
altijd nog een regel of

Nil hebben we op papier allhans

de eerste module van ons
programma bedacht. nu moet het

nog een programma-onderdeel

MlLVIlll'IU It'EL'Is tU.SSeilVIK'gl'll.

Ons programma verder npbouw

10 REM etc.

20 GOSUB 9000: REM initial!

We hadden al 1 programniaieuel:

10 REM etc. 9000 REM initialiseren

Nu

Ook kunnen we gebruiken:
GOSUB <variabele>
bijv. GOSL1B initialisatie

variabelen die wij voor
Subroutines willen gebruiken
delinieren of inilialiseren

als U dal wilt.

9010 LET A=100 (aantal adres.)

9020 LET L=21 (lengle naam)
9030 LET LA=23 (lengte adres)
9040 LET LC=7 (lengle code)
9050 LET LP=20 (lengle plaals)

9060 LET LV=10 (lengle ver-

jaardag/geb. datum)

Uiteraard is dil nogal ruim
geprogrammeerd. De Spectium
laal loe dal er meerdere
opdrathlen in 1 programmaregel
worden gezet. Dit doen wij dus
hier ook en het bovenslaande
wordt aldus:

ill,.,, ( rings

DIMer
die strings reseiveren). Ook
bij DlM-opdrachten gaan we
de diverse opdrachten in 1

regel opnemen:

9020 DIM NS(A.L):DIM A$(A,LA>:
DIM CI(A,LC):D1M PS(A,LF):
DIM VS(A,LV).

Daarna sluiten we deze module
(subroutine) af mel een
RETURN.

9100 RETURN

We kiezen regeliiummer 9100
omdat hel besl mogelijk is dat
we de verdere opbouw van het

programma erachter komen. dal

variabelen nodig hebben. Die
kunnen we dan eenvoudig
lussenvoegen op regels 9030.
9040, 9090.

Probeer nu dit programma te

RUNnen en U krijgt de
foulmelding: RETURN
without GOSUB.
Hoe dat nu toch ? we hebben 1

GOSUB en 1 RETURN dat is

loch prima of niet soms 7

U heeft gelijk en ongelijk
legelijkerlijd.

Wal .mrl'uurl er namelijk ?

Bij het RUNnen van dil

programma koml de computer bij

regel 20: GOSUB 9000. Dal doel

hij dan ook keurig. In regel

9100 koml hij RETURN tegen en

keerl dan ook netjes lerug
naar de eerstvolgende opdrachl
na de GOSUB-opdrachl. Dal is

ons geval een REM-opdrachl.
waar de computer niels met
doel: dus gaal hij naar de
eeislvolgende regel en dat is

regel 9000 ! Dan gaal hij naar
reael "OKI, 9020 en koml dan
voor de 2e keer een RETURN
tegen in regel 9100, Deze werd
niel voorafgegaan door een
GOSUB-opdrachl dus
volgt een foulmelding. Logisch
toch ?



SIMELS PRECIES DELEN ZxBl

He! onderwerp waar we mee
bezig zijn, is SNEL EN PRECIES
DELEN in machinecode met als

praktische toepassing ontbin-
ding in PRIEMFACTOREN. Zoals
ge2egd, door hel eerder
behandelde BASIC- program in

slappen FUNKTIONEEL te

Yooraf nog een opmerking.
Aangezien deze serie gaat over

SNEL rekenen. is hel

vanzelfsprekend d;it de

programma's in FAST mode
moeten worden gehruikl. Dnarom
is hel nodig in de MC- RTNS de

vaak gebruikte instruciie SET
FAST MODE CDE702 op te neme:
Dsardoor kunnen vele RTNS in

SLOW mode gelimed worden. De
lijd in FAST mode is dan
-zoals bekend za! zijn-

precies een kwarl van die in

SLOW gemeten.

DE WIJZIGINGEN

De eerste slap is een
"slimmer?" BASIC versie, lie

Fig. 3. iinid.il dat mijii

werkelijke uilgangspunt is

voor de stapsgewijze

bespreking. De wijzigingen len

opzichte van figuur 1 zijn:

ondanks de tiage VAL-funclie
die is gebruiki;dil kom( door
hel rechlslreeks printen van
N$ aan hel begin en van delers

<1E8.

1W: voor wie dal niel weet:
"0" AND R-UO geefl de 'empty
siring' " als 'false',

lerwijl AND R<10 dan een
geeft.

I jf twcfde s het
analyseren van het "dc

een eenvoudig programma.
Daartoe eerst een simpel
vermenigvuldig- programma, in

figuur 4. dal hel product van
2 getallen M en N -mils beide
gelallen <65536 zijn- berekent
en print in de vorm P-6S536+R.

Eerst worden het vermenig-
vuldigtal N en de vermenig-
vuldiger M via SEED naar
respeclievelijk het
DE- register en de A.C
registers gebra

als

DE(=N) opgeteld in het

hulji register HL. Dit wordl nog
15 keer herhaald, zodal alle

16 BITs van A.C httn taak: we!
(BIT SET), of niet (BIT NOT
SET) DE oplellen bij HL hebben
verricht.

Intussen is ook HL steeds 1

BIT naar rechts opgeschoven,
zodal de optelling van DE in

de juisle binaire positie

gebeurt en de laagste BIT van
L wordl daarbij overgenomen
door de hoogste BIT van A. A.C
fungeert dus onk als

aanvullend registerpaar voor
hel rcsultaal.

Dit is exact hetzelfde als we
bij decimaal vermenigvuldigen
doen. alleen schrijveu we daar
de sub-produclen steeds verdcr

I naar rechts Ie

nrbij de evenluele
1 van HL wordl

P». . n.».P, »,.
i aen emrne6Srndtsn i emrnd?

3SCS 1? GOSUB >&m MS Ic POKE
7TON TfiN

3 INPUT N

5 RRND H '
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opgevangen en de BITs van A,i

op de juiste plaals staan. Dan
beval HL de hoge en A,C de
lage 16 BITs van hel 32 BITs
product.

Tenslotte zorgt regel 8 vooi

EENVOUDIG PROGRAMHA

Nu hel mudige dec
3 Fig Ul '

Ecu "geslaagde" deling moel
een carry oplevercn voor hel

quotient, een "mislukle* niet.

Dit word! beieikt op adrcs
40A0 met de instructie CCF.
Deze handelingen worden weer
16 keer uitgevoerd, zodat alle

16 BITs van A,C hun laak
kunnen verrichlen. Steeds
wordl DE afgettokken , als HL

tijdrovende zoekcn van een
priemfactor van hel getal, dat
wordt onderzocht, veivangen
door een MC-RTN. Dat programm
noem ik FACTOR. De aangepasle
BASIC, de HEXDUMP van de
routines in de REM-regel en de
MC-RTN staan in

respectievelijk de figuren 6A,
6B en 6C.

njp

Ook n

ordt gedeeld
door de deler D en hel

Q(uotient). zowel als de REST
worden bepaald en geprint, G
en D moeteo beide <65536 zijn.

De werking van dit programma
is na hel zoeven bespiokene
goed le volgen. Eersl worden
via SEED G naar de A.C

-asters en D naar net DE
i_gister gebrachl. Dan wordl
A.C naai links gedraaid.

waarbij de hoogste BIT van A
in de 0-BIT van net L-register

vail en hel hulp- register HL
wordt ook naar links gedraaid;

ADC HL.HL. Vervolgens wordl
een "proeide- ling" gedaan:

cmderzocht wordt of HL groot

geuoeg is, orn met DE te worden
verminderd. Zo ja, dan vindt

geen "herstel" plaats

NO- RESTORE. Zo nee. dan wordt

DE weer bij HL opgeteld.

u worden het resultaal Q
en de Rlesl) geleidelijk

geschoven in respectievelijk

A.C en HL. De laatste

handeling is weer: A,C nog
eenmaal naar links draaien en
een eventuele laatste carry

Van de proef- deliiie njivanf en.

Dan bevat A.C de 16 BITs van Q
en HL die van R op de juiste

binaire plaats.

Tcuslntle zorgl regel 8 voor
de printout van het rekenwerk.
Ook hier is de procedure in

wezen gelijk aan die bij een
staarldeline. Het sub-resul-

taal versrhiiifl echter naar

gebeuren "sur place'.

FACTOR

De derde stap voerl lot het

gezochte programma. l.
: ilgaan<ie

van FACTOR (fig.3) wordt hel

-vooral voor grote delers-

fti SSStiS WJg&PSBR' eosu6

' .'.£ 2S7Si,K-m.SB6>
SS LET H.N

66 LET K.INT (h/iSOl

i wwj pWSfi;

rtt. , «„ a, ,,o„n„

'SrCr "=""""' ('^ S
°
7"S TIG. EB "l-RITOR" H6XOUHB

; psss i;.,-:D1 .....
;

„ y|s,s".';:;;>,. «„,,, tii:iiii! ill! ill! list

iaes--225fl»a ld nisoj ,hl sit a 1
3:i

4.a9s--eoen hoc hu.hl "*"t
J.j™,

•BSD—3H41 JB NCiiQBB US-tllTHI

Spg::||fS HI ||! mi
:•;•

4.»fll— IBM OJNZ 1B90 «'»

Hip II If! II:
/(rfr *eno--ei. - <-D ec ef,*,v4f.

11111=1111 ill! US Sill:

"i^r^,..



Oorspronkelijk was (lit

programma g^baseerd op een
artikel van OHARA in ZX
Computing aug/sept 1982. Dat
proeramma beslond uit een

;rijk BASIC- program

n

byl

i MC-r
He! bev

uodige ii

nlal niivolknmenheilen.

. 500

de onvolkomenheden van hel

O'HARA-programma via trues
vermijdl en stechts 136 bytes
MC nodig heefl, Daarvan zijn

53 voor de ZEEF-tabel en 81
i voor de eigenlijke routine.

Hel vervolg op dit deel in de
volgende SINCLAIR GIDS. Daar
kom ik lerug op de eigenlijke
bespreking van hel programma.

(H.van Abbe)

VERPL-HRTSINGSKOUTII.

ii>50--3i.3S(E-e

J%.

PC ,0808 *** AlvftstM

g! iaci

n6,b*dd "•"*$,
,f = -i/y

U
&iea--0E9F

TEST O.SQR *

--SRS66i LD ML, i

6SlJ--ED5a



CURSUS MACHINETAAL ZX SPECTRUM DEEL 4

Vlagget jesdag

Voordat ik d,- in.uT

van de BASH" inslr

GOTO ga behandel

behandelen : ltet F
F slaal voor Hags, oflewel het

vlaggen-regisler. Dit register

ziet er als volgl uil:

De

F.ersl bekijken we hel C bit.

_ nil slaal hekend als hel cany
bit. Dil bil wordl 1 als ei een
carry is geweesl en hij geen

Hel N bil wordl niet door tie

j<r<icraiiiiili:ui utbruikt. Hel N fc

is hel bil voor aflrekkeii. Uil

bil geefl aan of de vorige

instruclie een optelling of een

Etftrekking is geweest. Hel bil

wordl gebruikl in de specials

instruclie DAA. die ik later

Ml t.eliandelen.

Daarna koml hel 7, bil. Dil bi

geefl nan of de iaalsle

instruriie als uilkomsi had.

Hel Z bil word! ook wel hel

Hel S bil word! ook wel hel sign

bil genoemd. Dit bit is een kopit

van hit 7 van hel A register.

Als dit bil op 1 slaal is liel

getal in A dus negalief (Minus)

De vlaggen die we kunnen gebrui-

ken zijn de ?.. C. P/V en de S

flag. Daar gelden de volgende
afkoilingen voor :

irhiMigl HI- met 1 en verlaagl A
el 1 zolang AoO, I tier wordt
us mee gestopl als A=0.

JP (HL): JP (IX); JP <1Y),

met nn een 2 bytes getnl en cc
een van de groep Z, NZ, C, NC.
PE, PO, P. M.

Wat opvall, is dal ik bij de
bovenslaande voorbeelden geen
getal, maai "loop" achler de JP
heb staan. Dil koml omda! de
assembler zelf uilrekenl welk
getal er acbtet JP moet staan.

Ik heb er "loop* achler gezet
'

I bet dan makkelijker le

, de t

springl in omdal, als ik h

Opgave: maak een progra

s> 1 bij een 10 byles getal

optelt. (Zie fig. 1)

Hel P/V bil heefl Iwee S, S;|E; po„ ty op , [„.

funclies, Hel geeft de pnrileil

aan. Dal wil zeggen als P=l dan ADD/ADC/5SC/5UB A A V A "' AM *T*£.I titan a. on
is de paritei! van de byte even.

anders oneven. AUeen de logischt

operalmeii Mtien hel P bil.

j? St ullZ(. niiletri vcrklaar ik de
locischc operaloren). Ais P=l
noenicn we hel ook wel PE Hier slaal A voor aanpassing

(parity even) en als P=0 nocmen zoals uil de definitie volgl. lliei wordl een liuuk sehiuikl
we hel PO (parity odd). De V voor: de P/V vlag wordl als V urn 1 hit de l.iusle byte op le

twcede functie van dit bit (overflow) gebruikl. O is : deze tellen In plaals van er 1 bij

blijkt uil oplellingen en vlag blijft onveranderd.
aftrekkingen. Gelieve hiervoor dat carryM en tellen we cairy
even terug le kijken naar . in

: op. Indien je dal niel

mi ict' It'sseii. 1 )il bil geefl Ergens anders been. .

.

had gedaaD was bel progiamma
aan of het lekenbit pei oii Keluk groter geweesl en zou i-i

(ten onrechte) is veranderil bij ongeveer als Fig. 2 uil zirn.

het optellen of aftrekken van Nu kan ik de BASIC GO'
Iwee 2-completnent gelallen. lalen zien. Dil is de instruclie

Het volgende bit is altijd en
JP (van JUMP). Fig. 2

dus voor ons niet inleressanl. Bijvoorheeld : Sol "o°?carcK op

Dan volgt het H bit. het half loon INC Ht iBc jjEtr'

carry bit. Dit bil geeft aan of

er een overdracht van hel lienle

naar hel vierde bit heeft plaats- verhoogl HL iedere

gevonden. Hel gebruik van dil

bit ligl speciaal bi] de BCD
jtetalien. De instruclie DAA
maakt ook gebruik van dil bit. JP NZ.tmp



Nadien slaal bet aangepasle
gelal in GETAL en geefl de
carry vlag aan of er een carry
is in de meesl significants

Ik kan mi nog een aparl
register behandelen, bet PC
register, Dil is de program
counter, Dil register geefl aan
waar we zijn. Dus als we JP
?(.innn doen dan wordl PC op
50000 gezet. Dil register
knnA.n u,e laden met behulp va

"j. Dus JP 50000de JP

Alleen bestaat dt

: LD PC.50000.

geeft een foulmelding bij JR
loop. Je bunt wanneer je JR
gebruikl. alleen voorwaarden
stellen in verband met de Z eii

de C vlag. Ook zijn JR (HI.) eti

ik-iL'.tlijkc conslructies niet
toegestaan. De volgende JR
instiuctics bi'slaan: JR n:

JR NZ,n; JR Z.n; JR C.n
en JR NC.n,

Voor kleine program ma's wordl
meestal JR gebruikl en voor
grotere programnia's wordl vaker
JP gebruikl.

Opgavcimaak een programma da
in een willekeurige rij

getallen van een gegeven lengte

gegevon gelal er in voor konit.

De rij van getallen is maximaal
255 grool (lie Fig. 3).

Fig. 3

to ji'^SiniL

PC werkt op de volgende raaoier:
stel FC-5CIUUU en op 50000 slaal

ADD A. 5. Dan kijkl de computer
op (PCI. dil is 50000, en ziel

dnl er een ADD A.n volgt. Dan
word! PC met 1 opgeboogd en
vervolgens wordt de 5 op 50001
ingelezen. Daarua wordl bij A.
5 opgeleld en als laalsle wordt
PC nogmaals opgehongd naar
S0002 waar de volgende
inslructie slaal.

De IF ... THEN-constructie in
BASIC, bee ft ook een
vereeJijkbnre machiiielaal-
inslruclie. Slel dat we in
macfiiiietaal willen sthrijven :

IF A<B THEN LET A=A+1.
Dit p.oudejn we als Volgl kunnen

Automatische teller

In plaats van iedere keer DEC [

tL'vol.ad door JR NZ... le doen
kun je ook DJNZ „ doen.

De JP u

programma ergens anders will

hebben, moel je je programma
opnieuw assembieren. Gelukkig
is daar ook wat op gevonden. De
instruiiie JR (van JUMP
RELATIVE) kan ook warden
gebruikl om mee te springen.
Terwijl je mel JP alleen naar
absolute plaalsen kon springen,
kun je met JR naar relalieve
plaalsen springen. Dat wil
zeggen: mel JR spring

j

1,1 a 1 bvles r of
lerug, relatief vanaf de plaals

- De n

s 129 e

lale

sprong voc

iiiiinniale spiimp terug is 126
bytes. Hel is echter nauwelijks
van inleresst wat de maxim alt;

sprongen zijn, omdat de
assembler wei aangeefl of je

verder springi dan maximaal
mogelijk is.

Ga zell na dat dil programma
voldoel aan :

LET A=A-B
IF A<0 THEN LET A=A+1
LET A=A+B

Helaas verauderl de SUB
inslruclie hier hel A register.

Kijjeiglijk hebben we een
inslructie nodig die alleen de
vlaggen zo zet alsof er een SUB
is Eidaan. I>i'7t' instructie

beslaal en luidt CP (van
ComPare. vergelijk). Daarvan
bestaan de volgende variantem
CP r; CPn; CP (IIL|; CP (IX(d);
CP (lY+d).

versie mel DJNZ wcrkt sneller
en neeml minder gelieugenruiinle
in beslag, (Schrijf zelf de
oplossing van de opgave om),

Er bestaat alleen DJNZ n en
nicl DJZ of D.INC of iets

dergelijks. DJNZ werkl ook
alleen op hel B register.

Opgaverals je weet dat de
bovenste Mjn van hel scherm
vanaf #4000 tol en met #-l01F
loopl maak dan een programma
dal een lijn Irekl bovenaan in

hel scherm. Aangenomen dal LD
(#4000),#FF een kort lijnje van

De ii le CP t ]i,l.l

doeiloos maar kan goed worden
gebruikl als middel om de Z
vlag op te zetten. Hel
bovenstaande programma kan
worden omgescbreven in:



UDG's maken op de ZX81

lit i standaard lettertype dal in

de ZX SI vastgehakken zit. Mtl
dil ]Muii.i nmma pmbeer ik dil te

verhelpen. Hiermee kail, zoals

de liiel al wgt, de gehruiker

wli eija graphics deliniereu.

Dil gebeurt met behulp va

m. ill i\ van 16 bij Id jiuilli

De karakiefs zijn dus twei

TO hoop en I wee keer zo b

Voordal je hel program mil intypl

of later weei inl.iadt. mod je

Je RAMTOP verlagen. Dil doe

begannen, Een opmerking
listing. Op regel 6230 slaan

LET ASfSl)- 32 soaties.

Dil Voor de duidelijkheid.

de pijlljes-toetsen. Diuk je nu
op 1. dan zal de punl een siwart

hiiikje warden. Op die manier
kan je je eigen letter of wat
dan ook lekenen. Mask je een
font, dan kun je terug door de
cursor op die plants te Jellen

en op 2 te drukken. De punt
koml dan weer lerug. Als de

lekening blast is, druk dim op
K. De computer moel dan een
tijdie rekenen. vandaai dal bcl

betid even zwart wordl (FAST
MODE). Hel is moEelijk om op
die manier vijftig user defined
graphics np te slaan

2 : il.ti worden alle reeds
ingevneide UDGs adilt. elkaai

kiiiLii welke VilGs ei al

gemaakl werdcn,

3 : Een UDG besuai uil 32
getallen die sanien een kaiakler
viiimen. De/.e gelallen kunnen o[

het scberm of op de printer
worden afgedrukl. Op die manie
kun je. als je de UDGs wist, ze

: Met deze oplie kunnen de

iii.voeiil worden.

5 : Dil is hel uiieifidelijke

doel ; een hele regel UDG:
achlet elka.it uitpr

doe je door de nu
UDGS in te typen

je eerder dan bij 16 teken.s

will stopper!, moel je code 100
ingeven. Op die manier is het

dus month jk om een lekst in

specials lellerlvpes af te

drnkkeii.

(. : Hie. met kun je UDGs
uij/ieyn of, als hel nodig is,

alle UDGs wissen.

7 ; Hiermee kun je het hele

Broaramma saver,. De UDG's
eegesaved.

Dil

Als het progranima gesaved is

met oplie 7, en je laadt het
later opnieiiw in. dan word je

Kevraagd oi er variabelen

gelnden zijn, Hiermee word!
bedoeld of cr de vorige keer
UDGs meegesnved werden. Is

dil met gebeurd. of heh je

geSAVEde UDGs niel

nodig, dan beanlwoord je de
vraag met NEE.

Mocht je in de loop van dit

programme op de HRliAK-toels
drukken. dan kun je lie! besle
verdergean met "GOTO 100".

Er is een (kleine) kans dal het
progranima dan alsnog in de soep

voorbeelden van UDG-codes.
Probeer ze eens uil, met de

DRUK '*" HL5
JE KLRfiR

UBF1RDE URN UDG NO.: a?
3, 3, 12 , lc>, 32 ,36,64. ,54.,ei . 1SS , 96, 1
6.,8,72..4,4,?S,4O,S9,16,i2,3,0,IS,
3fe,j.B,&Ba,i6,ss,i2e,a,u,
URPIRDE URN UDG NO . ' sa
E',63, 32, 32,35 , 36, 36, 36,0,2S2, B .

,24.S,B,B.200,36,36,C56,39,32,32', 6
3,0, 203 ,72,72,203,3,3, 2AB , e

,

URRRDE URN UDG NO.: 29
BiS.B.BiB, Sid , 2B , 35 , O , © , B , B , ,6,170,53,67, 132,24*,B,B,O,0,B,
, i70,±e6,o,e,s,B,0,



2£ LET Nuri^:>c-1
30 LET EODL =B

:.
•-' rem GQJIEElie CL5.

lit? PRINT TR5 IS; "EI3BB!- "
13U PRINT , , .. ,

—=—
_14-0 PRINT "1 INUOEREN UDG""
"iso print
|53 PglNT/'S PRINTEN URN LI
170 PRINT
190 PRINT "3 PRINTEN URRRDE

-1 U0G""5"
190 PRINT
20O PRINT "4. INUOEREN URRRD

v.: JDS"»S"
2 10 PRINTIMPRINT "5 PRINTEN REGEL

~£oGi PRINT
2.-4.0 PRINT "6 UIJZIGEN+UISSE

N URN UDG ,'-'S"

£4.7 PRINT "7 SRUEN"
sse INPUT IS
2S0 IF IS="1" THEN GOTO 1000
270 IF IS="2" THEN GOTO 2000
SBO IF I$="3" THEN GOTO 3O00
iSB IF I* = ,, 4" THEN GOTO 4-000
300 IF IS="S" THEN GOTO 5000
310 IF IS="6" THEN GOTO 5000
31S IF I**"? 1 ' THEN GOTO 9000
3S0 GOT Q =59
1000 REM ptaBWH
106)1 GOSUB IBIS
±002 SOTO ISO
1010 CL5
1011 IF BOOLil THEN GOTO 102O
1012 IF BOOL=0 THEN IF NUMUDG0 5
1 THEN GOTO 1020
IC13 PRINT "RLLE PLRflTSEN k'OL , DP
UK TOETS"
1014 IF INKEYS="" THEN GOTO 1014.
1015 GOTO 100
10S-G FOR F = l TO 16
LB30 PRINT •

I.C'-P NEXT F
IBSa PRINT RT 5,20; "NUMMBR; "

: NUM.
Jt'fi.RT 10,20, "DRUK K ... RLS-.fiT
11,20; "JE KLRRR";hT 12 , 20.: "BENT

iase LET X=0
1070 LET Y=0
10SB PRINT RT X,Y;
.LG9S LET L =PEEK (PEEK 15399*255^-
--U.-.h ld39S)USB PRINT RT X,Y;"S!"
1110 PRINT RT X,Y;CHR( L
llgB LJET YvYt(INKEY(=' , S~) -(XNKCY
lit}? LET X=X+ tINKEYS="6") -(INKEY
114-0 IF INKEYS ="1" THEN PRINT RT
115o' IF

i

INKEYt="2" THEN PRINT RT
1150 J

IF INKEY*="K" THEN GOTO 1SS
1170 IF X»1S THEN LET X =151130 IF Y>15 THEN LET Y=15
-.-.-; IF X .: -3 THEN LET X=&

.... ¥ : =0 THEN LET Y=0
1210 GOTO 10S0
132C- FRST
1230 lET 0=1
li-C ;_ET u=9

FOR F=0 TO IS12SO LET H=0
1270 LET RES1=B
12S0 LET RES2=0
Last) FOR G = 7 TO STEP -1
.-.-Oil PRINT RT F.GJ1310 ir (PEEH (PEEK 163S9S236+PE

1S39B) ) =CODE "E" THEN LET RES
1320 PRINT PIT F, (G+8) ;1330 IF (PEEK (PEEK 16399*356+PE
|^£S2e?i ' =CODE '" THEN LET RES
13*8. LET H=Ht-l

.
..-:

13S0 LET R*(NUMUDG, CF+O) ) =CHRS R

F=7 THEN LET U«17
NUMUDG=NLmUDG-H

iiSO PRINT R)T la,•"5 ? (J^NJ "

14-4.0 INPUT IS
14-50 IF IS="U" THEN GOTO ISO®

5010 CLS
";NUMUDG-

":C.'£ o-
2(0 73

LET T=l
FOR P = l TO I

LET I (T> =P
IF T=16 THEN GOSU
IF T=15 THEN LET
LET T=T+1
if' t>16 then i

KLRRR";RT 1

"ER ZIJN ";NUHUDG
PRINT "UILT U EEN RFDRUI

PRINT "I. . .S
^osa PRINT "S'.'.'.ZX PRINTER"
.'6=.S
ol'T'Cl IF Ool RND D<>2 THEN GOTO3060
"C30 CLS
ilQC PRINT "ER zijn ";MUHUDG-ij '
':[•

_".'. :,o PRINT RT 5, 0; "UILT u EEN RF
URN 1 TOT ";numudg-i
PRINT "OF URN X TOT Y"PRINT RT 10,0; "URT IS DE X

3150 IF Oil OR ojnumude THEN GOT
314.0

31S0 LET X=0
11 70 PRINT RT 11,0; "Lien- 15 DE Y

INPUT O
lil.PB IF Oil OR 0« OR OJNUMUDG TTO 31S0

LET Y=0
FRST
FOR F=X TO Y

:-;if LPRINT "UHRRDE URN UDG NO,

;

-i:log
LPRINT CODE 5s (F,N) ;

,;
32SO NEXT N * '"* * ' '

LPRINT
.

' NEXT Fsa?s SLOU
3r;t;o GOTO lOO

:
." !;-;-.-;

3330 PRINT STILGEHOUDEN UORDEH.
1 PRJNT "8 ON TE STOPPEN"

i,"o3 ft; ii

TO 3334-
"."SB LE"
3337 PR



334.9 PRINT RT 18, 0,' THEN GOTO 335i

UHRRDE URN

::.T.E. PRINT RT i:
-_:-_.=.& F 0t) m = i to
3392 IF INKEY» =

3395 IF INKEYS<

_J FOR G«l TO 6
3440 SCROLL
:>4E0 NEXT G
.;..!. SO NEXT F
347a for F=o to ai
3480 PRINT RT F , 0;

.'•---so 'next f
3538 GOTO 100
a-OOB REM f™
4.010 CLS __

LJMUDG
4.(325 PRINT RT
isio imput'o
iC-45 IF r -
1B50 LET
'-esB prii
?70 NEXT F

-0?5 LET NUMUDG=NUMUDG+1
J.033 CLS
4O90 PRINT "NOG MEER INUOEREN '

4-120 IF IS = "I

^O20 Oil

THEN GOTG IPO

T

IH3N SQZ9 aaaa

cls
mt "inuoeren urn codes

50j.b print , , "extrr codes ;
'

5OS0 PRINT , , ,,"5i 5PP.TIE"
3S6B PRINT "103. . . .EINDE INUOER
= --TO PRINT RT 10,0;
535B LET BOOL=l
5090 FOR T=l TO 16
S100 IF BOQL=l THEN INPUT O
5110 IF tO>51 RNO O<103) OR ID?
:.C THEN L--OTO 5180
5X3B IF 0=10B THEN LET BODL=(3
3130 IF BDOL=l THEN LET I(T)=0
5140 IF BOOL=0 THEN LET I(TI=51
EISA IF BOOL =3. THEN PRINT I (T) J

3i ea next t
51SO GOSUB ©033
-£00 CLS

INT

saaa input

NOG MEER UDG"

THEN SOTO SCO©
_.,.
SPJ00 REM ""=*

5010 C-L.S

. ."PINT -S
vf'.'-C? INPUT

IF 0=2 THEI
5B7B PRINT :

EKEfi ? [J.-N]
S0S0 INPUT
5090 IF IS =
5100 IF IE=
=110 GOTO r

UIUZIGEN"
>2 THEN GOTO 50+

GOTO 6120
J.K>,0; "UEET U MET Z

THEN RUN
THEN GOTO 100

5120 LET EOOL=1
.: :

;: ..

,EC PRINT '1—' '
UIJZIGD ?"
5 160 INPUT Q
5178 IF Oil I

HER UOROT GE

ONUMUCG THEN

NUMUDG=S1

:; 1© LET MUMU;>G=i
J = 2C LET RS 10J =fi

SiiEl GOTO 100
saoo rem f™—

3030 LET
3050 FOR iN=i iu .1.0

3060 IF FRS=1 THEN POKE
% (X,N)
3070 IF FPlS=2 THEN POKE
9P9B—90

B0 NEXT F
io —

3120
3130
314.B GOTO :

;lEO REM PklNTEN
=1 TO 31

.CODE .

:,COD£

|KE 1644.4 +H,1

520E RETURN
9005 CLS

9»90 5LOU

:,PEEK 12161 + 1)
OKE 31800,53

SOS© POKE r--—
RlftBELEU G

siio" input it
3120 IF IS="U" THEN GOTO 100
?130 IF I$="N" THEN GOTO 1
qi+Pl GOTO O110

0.: "RfiMTDP NIET
RINT_OT 11,0; "DRUK TOETS E

THEN GOTO 9170
I 16389, 3"

"

S£l5"REM

BRUGSE

COHPUTER

BEURS



VERIFY QL VERIFY
FILE- MANAGER OXFORD TRIVIA

MUTSl'l-in is ecu iiieuwe fir

die QL-soflware op de markt
brengt. Het eerste piinl dat
in het oog springt, is de comjii

bilileit me! de CST-THOR
en de SANDY QXT-640.

\: rOSPELL is een progiamrr
dat spcllouten 10 lekstfiles van
i i.i. ii of The i .1 .;.;..!

Een aoder opvallend punl is het

aanlal veischilende Mien die

het i-ii t i : in itandaard omvat
Kneels. Nedertands, brans.
Ii.'.ii uiiv S|i,i.i!i. en Dliila Dc
versie die wij ontvingen, kende
evenwel geen lialiaans of Spaans

De hediening en insialleimg van
het piogiammj is wal omslathlig
Hrl piogiamma woidl gel* veld op
I 5' diskette Het rnoet eerst ge
rund wotden vooidal een weiken-
de kopie kan worden gemaaki
"•la twee keer inslalleien is de
scbijf unbiuikbaar en moel ze

worden leruggeiondcn ii.i.ii

Sofispeed. tei vcrvanging
(D.S.SO i.I IDO F> lie! maken
van illegale kopieen is op die

manlei viijael onmogelijk

Het programma omvat 2 "woordc
boekeu* : ten met de 'goeiie* eo
etn met de "fnute" wooiden He]
piogiamma undeislieepi in de
"nagelczen" teksl alle.s wal hcl

all lout herkenl Nil hebt u de
mogelijkheid om wooiden alsnog

op le nemeo in de "goede* woor-
denlijsl. Die bevat namelijk niel

zo erg veel wooiden. zodat veel

wooiden in de lekst als "foul"

worden gemerkt. De wootdenlijsl

maai dat kosl heel wal typweik.

De liijgelewrde ban dleidiug (in

vier lalen) is niet allijd even
duidelijk. maar in de piaklijk
leerl u snel met het programme
werken, Een aanrader voot wie
veel in vreemde talen schriifl.

Denk ei wel aan, dat liet me

l-.lem.inai;ei [ iv.i |.i ..<, ;imm.i
van de Belgische firma
SOFTSl'Hi-D, bcdoeld om orde
le houden in uw bestanden,

Het programma dient eersl van
de moedcrschijf le worden gein
stalleerd. Dil kan slechfs twee

xgde srkw

Zodra het programma geladen is.

woidl een menu afgediukl, met
de oplies . copieren. wissen.
Inrmatteren U kicst met een
druk op Fl, F2 nl Fi Binneo
het progiarnma knot u files met
elkaar vergelijken en de filenaani
wijzigen. U kunl oiel ongemerkl
een file wUsen of overschrijven.

De firma Talent, die oos geregeld
van fraaie utilities voor/iet,
heeft een spel voor de QL
gelanceerd : OXFORD TRIVIA.

Het Amerikaanse bedrijf Parker
heeft een paar jaar geleden met
groot surces hel spel Trivial
Pursuit up de raaikt gebracbt
Ovfoid Trivia is vooi een deel
gebaseerd op dit bordspel ;

Parker heeft geen licenlie

verleend. andat een volledige
simulaue onmogelijk was

Het .spel wordl gcleverd op twee
cartridges : tin met hel progc
ma. de andere met de viagen. -*

Het ladeo is sinipel bcide
cartndges in de mifiodrives.
en enkele ogenblikkcn wachten.
Hel ib niel mugelijk om hel

zclten. ontdat de bcveiligmg
' van de header-

nforn ridge

Hel gebruik van alwi|k*nde
svmbolrn (•&?) maakl het
gebruik alleen maar moeili|ker

De handleiding is ronduil slechl

le noemen Op twee pagina s AS
wordl u (niet) duidelijk gemaaki

i piogiamma diem
e pspm

AUTO-SPELL werd beschikhaar

gesteld door KOM1N, Eindhoven,
Piijs! (1.170,-/1990 F,

U kunl kieren uit viei Boorten
vragen : algcmene kennis. popmu
lick, film en spoil. De vragen
worden uiletaaid in het i-ngels

gesteld, maai de viaagslelling

is duidelijk. V'oordat de vraag
gesteld wurdt. moel u uw inzel

bepalen . 10. 25, 50 o( luO01
?

van uw puntentotaal Bij bet

begin van bet spel onlvangt u
100 punlcn U hebt lelkens dc
keu;e uit vier mogelijke -
nl" . i.i.i- U kunl op de eersle
dne vragen zonder bezwaar foul
anlwoorden; daarr.a wordl een
foul fataal : GAME OVER I

Indien u er in slaagt, de hoogsle
score le verbeleren, wordl uw
naam in de label opgenomen. Een
aardige bijkomsligheid is. dat
de label met de hoogsle scores
permanent op de cartridge wordl
opgeslagen.

Een leuk spel, dat u menig
uurlje be;ig kail houden. Elke
categoric bevat een honderdlal
vragen. Talent zou laler nieuwe
cartridges met vragen op de
markl brengen.

File-Manager werd besehikbaai Oxford Trivia werd beschikbaar
gesleld door KOMJN. liiiidhoven. geslcld door KOMIN, Eindhoven.
Prijs : fl-140,-/U90 Fr. Prijs : fl.59,-/1190 F

woidl veispild aan de omschiij-
ving van de nuttige gebiuikeis-
vnordelen In de liandleiding
unidi veidei melding gemaaki
van een DOC die d 1P de
bedirimiv' verdei t<n uitdit'pen.

Die file sou i. nm Ouill kunnen
bekijken. Ik heb de DOC-file
evenwel nergens kunnen vindeu

De c

hel i!

...„> ,,k

luogiamma .s i<\n geld niel

waaid. hel heeft niets nieuws
te bieden. Dc documentatie is

slecht en hel programma is

beslist niet geliruikeisvriendelij k,

111- instnllalie van liet programma
is omslachlig. ?.elfs vanuil het

oogpunl van si.llwnrcbcvciligine.

De e' '



BASICODE

Voor wie he! nog niel wist,

BASICODE is het esparanto

voor de computerwereld.
Voor bijna alle computers
is BASICODE inmiddels
beschikhaar. Ook voor de
Sperlrum is liel beschikhaar.

Er zijn twee verlaalprogiam-

ma's: versie 2 en versie 3.

De versie 3 is een verdere

onlwikkeling van versie 2 en

is sterk uitgebreid o.a. met
grafische mogelijkheden.
Basicode 3 is naar beneden toe

compalibel met Basicode 2, Dus
U kunt met versie 3 we I de

P ii ig ram ma's voor versie 2

inlezen maar omgekeerd niel.

Bovendien is Basicode 3 langer

En dal heefl weei lol gevolg

dal de exlra lange Basicode 2

programma's niet compleet
mgek*«n kunnen worden.

De vet word I ondersleund
u .,jr de NOS met het progi-
Hobbyscoop.
Ook het vertaalprogramma wordl
door de NOS uitgebracht.

Dit verlaalprogiamma is er in-

middels voor alle computers;

van ZX81 tot PC. En hoewei de

PC standaard geen cassette

-

poor! heefl. is er inmiddels

een interface voor de PCs die

hel mogelijk maakl om loth

casseltesoftwarc in te lezen.

Bovendien worden de door de

NOS uitgezonden heeldkranten

en programma's in het FIDO
npcenomen. zodat een ieder die

beschikt over een modem, ook

'e heeldkranten en programma's
-Kan inlezen /order gebruik te

De NOS heeft bovendien een

maa'ndagochtend kunl U met Uw
vragen van 10.00-12.00 uur

terecht bij de NOS op
tekfoonmimmer: 035-773015.

Basicode 2 verlaaiprogrammf
iuclusief handleiding is le

koop bij de NOS voor fl. 25,00

diiiiinaast worden er sleeds

weer nicltwe of verbelerde
vertaalprogramma's uitgezonden

via de Radio,

Van Basicode 2 zijn er

inmiddels al een aanial

verzamelcassettes verschenen.

Ook organiseer! NOS- hobbyscoop
jaarlijkseen programmeerwed-
slrijd.

Dat neemt echter niel <

Basicode 3 een heel ma

De Basicode 3 word! di

Slichtine Basicode i.s.m

de TROS ondersleund.
Hel Basicode 3 vertaalprogi

haudboek uilgegeven door
Kluwer Techniscbe Boeken
kost fl. 27,50.

Ook bij d c I'Rns wordl op dil

ogenblik gewetki aan een
databank, waatnit modemgetirii
kcrs Basicode 3 programma's
kunnen balen.

Ook eeu setvicelijn zal straks

lol de mogelijMteden gaan
behuren

Inmiddels is de eerste

veizamelcassette (Cassette 1)

verschenen en deze is te

bestellen bij rle Stichling

Basicode voor fl, 9,50.

versteld staan van
prachtige program
letlerlijk voor hel

wfe*

IN HET KORT :

BASICODE 2

NOS- H i >b bv stoop prog ram ma's

NOS-Hof'bvscoop program
Elke Zondag 22.40-23.00 u

Radio 5 Middengolf 1008
\

TROS Basicode 3

Elke woensdag 17.41-17,46 uur
Radio 5 Middengolf 100S KHz

NOS-Hobbvscoop
I'os 12011

1200 BE Hilversum

TROS- Basicode
Post bus 6060
1200 GZ Hilversum

Stichling Basicode
Poslbus 1410
1602 BK Eindhoven

Kluwer Techuische Boeken
Postbus 23
7400 AG Devenlei



Probeer het nu nog
RUNncn; U krijgl

o STOP slaiement, '

Wit. fciezen hier rege

omdal we nog meer modules
moeten inbouwen. We laten alls

modules beginnen mel
programmaregels ill veelvotiden

van 1000. Dus: 1000.2000. 3000
4000 9000.
En tussen regel 20 en °9° koml
ons eigenlijke hoofdpii'm.imtiM.

Naast he! documenteren van hel

limt'iaiiiniii, Jlioi in KI'M-regel
ecu iiLiTilLil until U-s le makcn
is hei ook nodig om een
lijslje aan te leggen van de
iH'hiuikli- variabelen, Zodoende
hebben we allijd een overzicht

van de variabelcn die al in

gebruik tijn.

Tol nu foe hebben we de vol-

ago

Progi amma 4

Deze subroutine berekenl Iwee
dingen. Omdal machtsver lief fen

erg lijdrovend is {probeer hel

mnar eens) wordl in regel 2010
en 2020 op allernalieve wijze
de waarde voor de verscliuivum

berekend fa). In regel 2030
wordl hel heeldlijnnummer
berekend. Mel behulp van de
eerder gegeven formule wordl
hel juiste adres in tie!

[schei in (geheugen bepaald.

Subroutine 2110 en 2211

"nieuwe" tekens berekend en in

hel geheugen ingepast, Daartoe
word! eersl de belieffende byle
nil hel (beeldscherm-) geheugen
opgehaald . en wordl daarin de
voor hel "nieuwe" leken benodigde
rnirote aangebrachi. Hietmee
wordl voorkumen dat bits in die

byte per ongeluk versthoven
worden. (voorbeeld: 1+1=2, ol

dnulelijkei I.) I) I.) IJI.)0U1 + (HHHKHKI1
[i[.HH.KH!lll, er verschuilt dus

een bit). Tenslolle wordl het

"nieuwe" leken hier bij opgetehl.

CJ (poslcode)
I'S (plaalsnaam) Subroutine 2310 Zoals u nu kunt zien is het

VS (geb.dalunWverjaardag) zelfs mel een BASIC-routiue
mogelijk om relatief snel 42

Er is een programma gamma' De laalste subroutine slaat de lekens op een regel le prillten.

binnen de TT-S Toolkit, die berekende waarde in het sclierm-

U heel eenvoudig een complete geheugen op. M. van Drie, Zoetermeer

lijsl van ..II.- gebruikle
vai iah'len geefl.

Deze Toolkit is uilermale
Eescbikt voor program men rs.

UITDAGING AAN PROGRAHMEURS
omdal er een aautal zeei

bandige program in eer-hnlpeu in
fl. 3000,00 CASH + ROYALTIES

(Zie cassetleservice !> Wlj goeken eeu program raeur of ecu lean fan <e» boegste J pro-

De volgende km gun we
verder bouwen' aan ons

in same iiwaking met Uitgeverij Terminal Software PflHiwtiM
een DTP- programma te onlwikkeleu voor Spectrum 128K/+2/+3.

piogiamma en hopelijk weer een Eixn: -Kunuen prog.ammeren m Zao of C.

aanlal dingen leren. want daar

is het tenslolle Vooi bedoeld.

Ik hoop dat hel duidelijk is

iondei al te langdradig te

worden. Mocht je opmerkingen
hebben, graag even een brief Oeboden; fl. 30UU,00 conlaol + loyalties over elk verkocht

naar de redaktie.

Ook voor vragen over BASIC kun
VoJlcdige support vao d* uitgevtrij

je even een briefje sehiijveu. Allean Miieuie kiindidafcn kunnen ia'ounalie iowinnen bij:

Tot de volgende keer.
TERMINAL SOFTWARE FUBLICATIBS

Tel:04257-9161 vragen naar P.Pauwels
IR.-J. D.l



(Vervolg van biz. 25)

Om de inhoud van een QL-
bestand zichlbaar le niaken op
het scherm van de Spectrum :

SPECTRUM :

10 FORMAT "t";600
20 OPENfl7,"t"
30 MOVES7 TO #2

RUN eersl de Spectrum en dan
de QL. Als je de fouimelding
"Invalid Color" op de Spectrum

_.et, druk dan op CONTinue.

Je kunt. tenslotte, ook e

QUILL-bestand gebruik
TASWORD 3 :

OL :

10 BAUD £00
20 COPY radvl_ „..._,«

SPECTRUM

10 FORMAT "t
20 0PEH#7,"t
30 M0VE/7 TO

;600

"m";l;"ta

RUN eersl de Spectrum en wac
lol de microdrive stop!. RUN
'larna de QL. Waclit tot beide

—icrodrives geslopt zijn. Bij

een lange tekst kan het wel pen
tijd duren ! Als alles klaar

is, staat er een bestand van de
QL op de Speclrum-microdrivq
Dal beslrmd kuil je gebruiken i

TASWORD 3.

de foutinelding "Slechte cartridge
sector' leest. Waarschijnlijk
kan TASWORD 3 bel einde van
het omgezette bestand niet

vinden. Maar het bestand staat

er wel degelijk in. Ga maar
eens naar de lekst. le ziel wel
een aantal rare lekentjes in

het begin van de tekst en op
het einde. Soms lie je ook
ergens

i belang vol

- RESTORE -

ResTBORe ... 1 (1)

In nummer 6 van de Sinclair
(lids publiteerden we een test

van de THOR. Helemaal op het
einde vermeldden we ook de
prijzen in Belgie, die we
telelonisch dooikregen van
MICRO-CONNECTION.

We vergalen wel om erbij le

yermelden dat zij ook de THOR
in Belgie imporleren ! Dal doen
we dus nu, met onze welgeineende
(.\cuses vooi dc/e blunder...

ResTHORe 1 (2)

J. Snel uit Adam meldt ons dat
bij aanschaf van de Thor niel

enkel de Psion software (als

het programma Xchange) wordl
meegeleverd. maar ook een disk

Denning, een screendump-
programma van Dansofl plus een
coiiversieprugrjiiiiina dat "mdv" in

Tip" wijzigt. Heer Snel wijst
ons er ook op dat de Toolkit
niet achterop de Thor nioel, maar

EPROM-voetjes.

in dit nummer vindt u
eendump van I'sion Chess
Seikosha SP 1200 AI.

Elder

r ti |het

RESTORE (3)

In dalzelfde nuiiin:

wel een slruikelnu
J. Kaak (de auteur) op biz. 21,

in "Pr(jglysl#3", een fotlt. Na
de 3de dubbele punl in regel 20
slaat "?a$". Dal komt dooidal bij

het afdrukken van deze listings.

Beta Basic niet in het geheugen
:. Storn r hel i

Daardoor staat ook elke keer de
regel erbij. In de plaais van
dal vraaglekcn moel het Bela
Basic keyword : KEYIN kornen.
Wie met Beta Basic werkl. had
dit wellichl zelf al uilgeknnbheld;

maar we wilder) het voor de
volledigheid toch wel vennelden.
(Red.)

IN/OUT

De Sinclair Gids aanvaardl

geen enkele aansprakelijkheid

omlrent de inhoud van de
aangeboden advertenties. De
Sinclair Gids biedt haar

lezers slechts de mogelijkheid

om artikelen aan le biedeo.

De aansprakelijkheid over het

geluuleiic berust len voile bij

de iianbieder of aanvrager.

bare JoyE ,,ck V* r,l 02W.-WV.

II 75,00 ! Tr2 KT4!
out):

rah sneech tl %Sn

:•
. do

18.00

en 1JSK Speclrum Tel: 02531-15653

IK A16D «AN:Speclr

GP-50S printer tl. 250,00 C

no) *

IW^n""£ r Spr T. %:tj

03EtO-HS?6

TE XOOP ; Sp

™ *wL

30
1000BI



at 1. 8591 mbfn Belgie

en. ll.8JD.6o. Eventue.

nqinrel joor 48K Sped

P-5QS. Tel; 0512

II. 25.00. Tel: 0U06-12591.

IK BIED UN: EPR0H-programmer

werkT net Sjwctruin en ZX8T. fI

,

150,00 PlO-Poort automatische

100.00. Tel: 01B2D-37119.

sir.
oor / tOO, 00. Frank Reeders

Ill
asworO 3 (Disk). Hitoft

el). Tel:0340*-5297i.

,' zoo. r,:i?KS3s»":
**"

iofluare. / 350.00 tel: 01693-32"

: 02963-1564. nil 18.1

: 020-961855 Na 18.00 ui

3079 BH R Herd.... Tel :010-<.824683

magazines voor Soectri™.
Tel: 03/2395702 (Belaie)

2 n-tfrwe
Ni Spectr.™ 48K, l/F-1.

, 20 cartridges, Joyst.

0.5-161757

ffiS
apier voor /. 225,00

: 02940-1U32 r>a 18.00 u

«•
010-1703081

>le- fl 200.-'

ft

BIED MNr ZX Spec

078-125996

rum 4BK • veal

.e»:tl. 250,00

. 5,00/100 BF voor 6 b\l.

linger,: 078-158373



OnflBi omslag

Sinclair-
aicU

Posibus 1 1

1

5 110 AC Baarle-Nassau

Ondor Dm slag

gls Qrukwerk

Sinclair

Posibus in

5110 AC Baarle-Naasau

428658. Bel na 18.0

. 7552 n

traat 36, 2782 De if ZOlt: HB5IC Compiler voor Spec-

if een Mulnlace 128 Spectrum 12BK P Bxtin, Postbus
W. 155. 2500 Lier.



s<

EEN ABONNEMENT IS VOORDEUGER
Ik ncem nu een abonnement op d« SINCLAIR GIDS

en ontvang 8 numm'ers voor ft. 44,00

Siraal : _

Postcode:-

INIOUT

Zoekt U ii

PInais dan

IN/OUT.
i annonce in de rubriek

IK ZOEK:

g

IK B/ED /l/\N.:

X

Alleen NIET-cotnmerciele advertenties warden gcplaalst.

Advcrtenlies voor gekopieerde sojlware of er naar riekend worden

gewcigerd.

Hoerd m. Tel: M4SC-1B5W

IK ZOEK Een Snecirun. Print (48K)

duurder ,i|« -fan f[. 7^00. Tel:

04404-12591. D Grond.

uare. Hard-5ollwBre voor Speech-

processor 5P Z6CA Tel: 01830-3711<)

r"
Schri'f^Twm^eMerMr™

vsr/de * « ,eT^UrCT

h;' nd

f

e

N.
Grenir. CO. TeL: 050-M3517

RUILEN 1 Or.qinele Softwire dijn

*^ 1 Adrian Hole 2. Sc
°.j,

58.



uw
DATA-SKIP
SINCLAIR-GIDS

Sparen bij Data-Skip

iat 15 sept. '87 onlvangt U

Seiko RC-1000, polsterminal

Spectrum Software TOP-i
Steeds meer Spectrum-gebruikers r

ken gebruik van de24-uurs service

Dais-Skip, vooral wal belrell sollw.

Dal geett ons een goed overzicbt «(

I ralgl de TOP-20 van aug.'sept

8. Zub48/128k
9. Tasword III

10. Shockway Ridt

19 Samantha Fox,

Zeds de meest gebruikle Spectru

programme's: Maslerfile en Taswora

zi|ii reeds verkrijgbaar voor de Plus 3.

ZX-Spectrum 1-3 , H 895.-

Maslerlile +3 .. 129,-

Tasword *3 99,-

Popular PC
Popular Turbo PC, 640 Kb
met :* 360 K Japaase drives,

4.77/S MHz. par. prill terpoort.

Coloi Graphics of Hercules kaarl.

200 Wall voediarj.

Evi. uitbicidbaar naar Turbo- AT.

VTX-5000 modem I interface

Ctieetab Spectrum
AMX Muis. compleel

G rafpa d lekentableau

19 8B33. h

IS 8802 vi

is 7542. n

POSrOflDEB.BEL 0(820-20581

porta software II 2,50

hardware II 5,-

TEL 01820-20581

Data-Skip

Oosthaven 58

2801 PE Gouda
727958 tnv Data-Skip Gouda.



computereollectief


